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Monografias 
 
[83544]                                                     628 
 
CUNHA, Alexandra Gonçalves da  
Apuramento de custos e proveitos dos serviços 
de águas e resíduos prestados por entidades 
gestoras em modelo de gestão direta / Alexan-
dra Gonçalves da Cunha, Cristina Landeiro Ro-
drigues. - Lisboa : Entidade Reguladora dos 
Serviços de Àguas e Resíduos, 2012. - XV, 54 
p. : il. ; 24 cm. - (Guias técnicos / Entidade Re-
guladora dos Serviços de Águas e Resíduos ; 
18) 
ISBN 978-989-8360-10-6 (brochado) 
 
Gestão de serviços / Águas / Resíduos 
 
CDU 628 
 
 
[85420]                                                      614.31 
 
CARACTERIZAÇÃO DO SECTOR 
Caracterização do sector : indústria da alimen-
tação e das bebidas : segurança e saúde no 
trabalho. - Leça da Palmeira : AEP - Associação 
Empresarial de Portugal, 2011. - 124 p. : il. ; 30 
cm. - (Prevenir : prevenção como solução) 
ISBN 978-972-8702-52-6 (brochado) 
 
Segurança e saúde no trabalho / Prevenção de 
acidentes -- indústria da alimentação / Preven-
ção de acidentes -- indústria das bebidas / Ca-
racterização do sector 
 
CDU 614.31 
 
 
[85422]                                                       614.8 
 
CARACTERIZAÇÃO DO SECTOR 
Caracterização do sector : indústria da borracha 
e das matérias plásticas : segurança e saúde no 
trabalho. - Leça da Palmeira : AEP - Associação 
Empresarial de Portugal, 2011. - 119 p. : il. ; 30 
cm. - (Prevenir : prevenção como solução) 
ISBN 978-972-8702-50-2 (brochado) 
 
Segurança e saúde no trabalho / Prevenção de 
acidentes -- indústria da borracha / Prevenção 
de acidentes -- indústria das matérias plásticas / 
Caracterização do sector 
 
CDU 614.8 
 

[85421]                                                        614.8 
 
CARACTERIZAÇÃO DO SECTOR 
Caracterização do sector : indústria da joalharia, 
ourivesaria e relojoaria : segurança e saúde no 
trabalho. - Leça da Palmeira : AEP - Associação 
Empresarial de Portugal, 2011. - 122 p. : il. ; 30 
cm. - (Prevenir : prevenção como solução) 
ISBN 978-972-8702-54-0 (brochado) 
 
Higiene e segurança no trabalho / Prevenção de 
acidentes -- indústria da joalharia / Prevenção 
de acidentes -- indústria da ourivesaria / Pre-
venção de acidentes -- indústria da relojoaria / 
Caracterização do sector 
 
CDU 614.8 
 
 
[85419]                                                        614.8 
 
CARACTERIZAÇÃO DO SECTOR 
Caracterização do sector : indústria dos produ-
tos químicos : segurança e saúde no trabalho. - 
Leça da Palmeira : AEP - Associação Empresa-
rial de Portugal, 2011. - 122 p. : il. ; 30 cm. - 
(Prevenir : prevenção como solução) 
ISBN 978-972-8702-56-4 (brochado) 
 
Segurança e saúde no trabalho / Prevenção de 
acidentes -- indústria dos produtos químicos / 
Caracterização do sector 
 
CDU 614.8 
 
 
[88830]                                                        004.4 
 
GOMAA, Hassan 
Designing software product lines with UML : 
from use cases to pattern-based software archi-
tectures / Hassan Gomaa. - Boston : Addison 
Wesley, cop. 2005. - XXVII, 701 p. : il. ; 24 cm 
ISBN 0-201-77595-6 (brochado) 
 
Software 
 
CDU 004.4 
 
 
[13312]                                                        628.4 
 
ALVES, Carlos Alberto T. 
A gestão eficiente dos resíduos / Carlos Alberto 
T. Alves. - Porto : Publindústria, cop. 2005. - 104 
p. ; 19 cm. - (Guias técnicos sobre o ambiente) 
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ISBN 972-8953-03-8 (brochado) 
 
Resíduos 
 
CDU 628.4 
 
 
[83539]                                                        628 
 
GUIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS 
SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS PRES-
TADOS AOS UTILIZADORES 
Guia de avaliação da qualidade dos serviços de 
águas e resíduos prestados aos utilizadores : 2ª 
geração do sistema de avaliação. - Lisboa : 
Entidade Reguladora dos Serviços de Àguas e 
Resíduos : Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil, 2012. - XI, 241 p. : il. ; 24 cm. - (Guias 
técnicos / Entidade Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos ; 19) 
ISBN 978-989-8360-11-3 (brochado) 
 
Avaliação da qualidade -- serviços 
 
CDU 628 
 
 
[85412]                                                      614.31 
 
INDÚSTRIA DA ALIMENTAÇÃO E DAS BEBI-
DAS 
Indústria da alimentação e das bebidas [docu-
mento electrónico]. - Leça da Palmeira : AEP - 
Associação Empresarial de Portugal, 2011. - cd-
rom. - (Prevenir : prevenção como solução) 
 
Segurança e saúde no trabalho / Prevenção de 
acidentes -- indústria da alimentação / Preven-
ção de acidentes -- indústria das bebidas 
 
CDU 614.31 
 
 
[85414]                                                      614.8 
 
INDÚSTRIA DA BORRACHA E DAS MATÉ-
RIAS PLÁSTICAS 
Indústria da borracha e das matérias plásticas 
[documento electrónico]. - Leça da Palmeira : 
AEP - Associação Empresarial de Portugal, 
2011. - cd-rom. - (Prevenir : prevenção como 
solução) 
 
Segurança e saúde no trabalho / Prevenção de 
acidentes -- indústria da borracha / Prevenção 
de acidentes -- indústria das matérias plásticas 

 
CDU 614.8 
 
 
[85404]                                                        614.8 
 
INDÚSTRIA DA CERÂMICA E DO VIDRO 
Indústria da cerâmica e do vidro [documento 
electrónico] : segurança e saúde no trabalho. - 
Leça da Palmeira : AEP - Associação Empresa-
rial de Portugal, 2011. - cd-rom. - (Prevenir : 
prevenção como solução) 
 
Higiene e segurança no trabalho / Prevenção de 
acidentes -- indústria cerâmica / Prevenção de 
acidentes -- indústria do vidro 
 
CDU 614.8 
 
 
[85409]                                                        614.8 
 
INDÚSTRIA DA JOALHARIA, OURIVESARIA E 
RELOJOARIA 
Indústria da joalharia, ourivesaria e relojoaria 
[documento electrónico] : segurança e saúde no 
trabalho. - Leça da Palmeira : AEP - Associação 
Empresarial de Portugal, 2011. - cd-rom. - (Pre-
venir : prevenção como solução) 
 
Higiene e segurança no trabalho / Prevenção de 
acidentes -- indústria da joalharia / Prevenção 
de acidentes -- indústria da ourivesaria / Pre-
venção de acidentes -- indústria da relojoaria 
 
CDU 614.8 
 
 
[85413]                                                      614.8 
 
INDÚSTRIA DOS PRODUTOS QUÍMICOS 
Indústria dos produtos químicos [documento 
electrónico] : segurança e saúde no trabalho. - 
Leça da Palmeira : AEP - Associação Empresa-
rial de Portugal, 2011. - cd-rom. - (Prevenir : 
prevenção como solução) 
 
Segurança e saúde no trabalho / Prevenção de 
acidentes -- indústria dos produtos químicos 
 
CDU 614.8 
 
 
[10062]                                                      624.07 
 
CAMPOSINHOS, Rui de Sousa 
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Lajes aligeiradas com vigotas tré-tensinadas / 
Rui de Sousa Camposinhos e Afonso Serra 
Neves ; pref. Joaquim Sarmento. - Porto : FEUP 
Edições, 2005. - 274 p. : il. ; 25 cm. - (Monogra-
fias ; 8) 
ISBN 972-752-081-2 (encadernado) 
 
Pavimento aligeirado -- vigotas 
 
CDU 624.07 
 
 
[85417]                                                      614.31 
 
MANUAL DE BOAS PRÁTICAS 
Manual de boas práticas : indústria da alimenta-
ção e das bebidas : segurança e saúde no tra-
balho. - Leça da Palmeira : AEP - Associação 
Empresarial de Portugal, 2011. - 365 p. : il. ; 30 
cm. - (Prevenir : prevenção como solução) 
ISBN 978-972-8702-51-9 (brochado) 
 
Segurança e saúde no trabalho / Prevenção de 
acidentes -- indústria da alimentação / Preven-
ção de acidentes -- indústria das bebidas 
 
CDU 614.31 
 
 
[85415]                                                       614.8 
 
MANUAL DE BOAS PRÁTICAS 
Manual de boas práticas : indústria da borracha 
e das matérias plásticas : segurança e saúde no 
trabalho. - Leça da Palmeira : AEP - Associação 
Empresarial de Portugal, 2011. - 353 p. : il. ; 30 
cm. - (Prevenir : prevenção como solução) 
ISBN 978-972-8702-49-6 (brochado) 
 
Segurança e saúde no trabalho / Prevenção de 
acidentes -- indústria da borracha / Prevenção 
de acidentes -- indústria das matérias plásticas 
 
CDU 614.8 
 
 
[85416]                                                       614.8 
 
MANUAL DE BOAS PRÁTICAS 
Manual de boas práticas : indústria da joalharia, 
ourivesaria e relojoaria : segurança e saúde no 
trabalho. - Leça da Palmeira : AEP - Associação 
Empresarial de Portugal, 2011. - 327 p. : il. ; 30 
cm. - (Prevenir : prevenção como solução) 
ISBN 978-972-8702-53-3 (brochado) 
 

Higiene e segurança no trabalho / Prevenção de 
acidentes -- indústria da joalharia / Prevenção 
de acidentes -- indústria da ourivesaria / Pre-
venção de acidentes -- indústria da relojoaria 
 
CDU 614.8 
 
 
[85418]                                                        614.8 
 
MANUAL DE BOAS PRÁTICAS 
Manual de boas práticas : indústria dos produtos 
químicos : segurança e saúde no trabalho. - 
Leça da Palmeira : AEP - Associação Empresa-
rial de Portugal, 2011. - 357 p. : il. ; 30 cm. - 
(Prevenir : prevenção como solução) 
ISBN 978-972-8702-55-7 (brochado) 
 
Segurança e saúde no trabalho / Prevenção de 
acidentes -- indústria dos produtos químicos 
 
CDU 614.8 
 
 
[74090]                                                           628 
 
RELAÇÃO DAS ENTIDADES GESTORAS COM 
OS UTILIZADORES DOS SERVIÇOS DE 
ÁGUAS E RESÍDUOS 
Relação das entidades gestoras com os utiliza-
dores dos serviços de águas e resíduos / coord. 
Isabel Andrade. - Lisboa : Entidade Reguladora 
dos Serviços de Àguas e Resíduos, 2012. - XI, 
178 p. : il. ; 24 cm. - (Guias técnicos / Entidade 
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos ; 
20). - Contém errata 
ISBN 978-989-8360-14-4 (brochado) 
 
Serviços de águas / Serviços de resíduos 
 
CDU 628 
 
 
[83545]                                                      614.77 
 
REPENSAR A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
E DO CONHECIMENTO NO INÍCIO DO SÉCU-
LO XXI 
Repensar a sociedade da informação e do co-
nhecimento no início do século XXI : 10 anos de 
fóruns da Arrábida / org. e coord. José Dias 
Coelho... [et al.]. - Lisboa : Edições Sílabo, 
2012. - 383 p. : il. ; 4 cm. - contém errata 
ISBN 978-972-618-695-3 (brochado) 
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Sociedade da informação -- congressos, confe-
rencias, etc. / Transformação social / Transfor-
mação económica / Transformação tecnlogica 
 
CDU 316.77 
 
 
[12298]                                                        628.3 
 
ALVES, Carlos Alberto T. 
Resíduos industriais e ganho de competividade / 
Carlos Alberto T. Alves. - Porto : Publindústria, 
cop. 2007. - 80 p. ; 19 cm. - (Guias técnicas 
sobre o ambiente) 
ISBN 978-972-8953-13-3 (brochado) 
 
Resíduos industriais 
 
CDU 628.3 
 
 
[85450]                                                        74 - 9 
 
APARO, Ermanno 
Sei progetti in cerca d'autore = Seis projectos à 
procura de autor / Ermanno Aparo, Liliana Soa-
res ; int. Giovanni Lauda. - Firenze : Alinea Edi-
trice, 2012. - 107 p. : il. ; 22 cm. - Contém dedi-
catória dos autores 
ISBN 978-88-6055-699-8 (brochado) 
 
Design do produto 
 
CDU 74 
 
 
[85451]                                                           929 
 
DIOGO, José-Manuel 
Steve Jobs / José-Manuiel Diogo. - Oeiras : 
Levoir, 2012. - 126 p. ; 20 cm. - (Histórias de 
génio ; 1) 
ISBN 978-989-682-286-6 (brochado) 
 
Jobs, Steve, 1955 - 2011 / Biografia 
 
CDU 929 
 
 
[11262]                                                      628.16 
 
BRITO, António Guerreiro de 
Tratamento de água para consumo humano e 
usos industrial : elementos teórico-práticos / 
António Guerreiro de Brito...[et al.]. - Porto : 
Publindústria, 2010. - 243 p. ; 24 cm 

ISBN 978-989-20-1923-9 (brochado) 
 
Tratamento de água 
 
CDU 628.16 
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Normas 
 
[85423]                                                         006 
 
PORTUGAL. Instituto Português da Qualidade 
Linhas de orientação para auditorias a sistemas 
de gestão (ISO 19011:2011) : NP EN ISO 19011 
(2012) / Instituto Português da Qualidade. - 
Agosto de 2012. - Lisboa : IPQ, 2012. - 55 p. ; 
30 cm. - (CT 80). - Versão Portuguesa da EN 
ISO19011:2011 
 
Norma Portuguesa / Sistemas de gestão -- audi-
toria 
 
CDU 006 
 
 
 


