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Lipid-based colloidal systems for encapsulation of polyphenols to the ocular delivery
Joana Filipa Fangueiro
Universidade Fernando Pessoa
Aluna do programa de Doutoramento em Biotecnologia e Saúde (Química Biofarmacêutica)
Orientadora: Prof.ª Doutora Eliana B. Souto

Lipid-based colloidal systems composed of physiological
lipids have been broadly exploited in the field of drug
delivery for several administration routes. One of the
most promising routes for these systems is the ocular
drug delivery, providing a better permeation and/or
prolonged drug release onto the ocular mucosa and
promoting the drugs reaching the post segment of the
eye. There are many advantages associated with their
use for human health, which include safety,
bioavailability and innovation. Ocular drug delivery is
extremely affected by the eye anatomy and physiology,
and thus mechanisms such as lacrimation and blinking
reduces drastically the drug residence time, and
compromise the drug diffusion though the conjunctiva
and nasolacrimal duct. In addition, the low volume of the
conjunctival sac also leads to a poor corneal or sclera
penetration of drug that decrease bioavailability of

applied drugs. Several pharmacological actions of
polyphenols may be useful in the prevention or
treatment of ocular diseases responsible for vision loss,
such as diabetic retinopathy, macular degeneration and
cataracts. The encapsulation of polyphenols in lipid
nanoparticles was investigated concerning their
physicochemical properties, stability in formulation
/encapsulation
and
cytotoxicity
studies,
biopharmaceutical behavior and ocular in vitro and in
vivo tests. Lipid nanoparticles are able to enhance
polyphenols therapeutic properties to treat ocular
diseases and also improve the delivery and permeation of
these molecules in the ocular tissues.
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Arquétipo maiêutico da sustentabilidade – desenvolvimento económico e ambiental, com
base na coesão social e cultural
Joaquim Armindo Pinto de Almeida
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Aluno do programa de Doutoramento em Ecologia e Saúde Ambiental (Sistemas de Apoio à Decisão em Ambiente)
Orientadora: Prof.ª Doutora Ana Fonseca

A problemática da felicidade humana entronca no
caminho de uma vida seguida por mutações e (re)leituras
constantes dos sinais reinantes, em cada período do
tempo histórico. A história é uma constante tarefa
ecuménica e holística, envolvendo o género humano todo
e os tempos e espaços que forem determinantes. Esses
tempos e espaços são situados, nunca não-situados, como
por vezes tendemos a querer. O tempo e o espaço do
trabalho a que somos chamados, requerem atitudes
éticas desenvolvidas em sentidos intrínsecos e
extrínsecos.
Uma
experiencia
de
unidade
e
multiplicidade. Os métodos e a consequente geração de
ideias no trabalho apelam para segmentos normativos e
legislativos, motivadores de satisfação ou não. Por isso é
necessária a excelência nas organizações, para que as
cidades sejam sustentáveis e saudáveis. Sustentabilidade
significa o epicentro temporal em que nos incorporamos
hoje, em vertentes económicas, ambientais, coesão
social e culturais.

É neste centro de gravidade que se irá situar este
trabalho, mas é necessário o concreto. Uma tentativa de
explicação necessita de uma casuística determinada, não
embaladora, porque petrificadora, das temáticas em
causa, verificando o segmento da sociedade onde os
trabalhadores, produtores do trabalho e seus
conhecedores, lhes darão a atividade produtiva,
emancipadora da capacidade humana. Economia,
ambiente, coesão social e cultura, nessa indústria é
contribuidora dessa enfase do desenvolvimento
sustentável ou não, quando interligadas. Esta, uma
focalização metodológica, ir às pessoas, únicas e
irrepetíveis, duma forma audível e verificar este tronco
essencial que é o Desenvolvimento Sustentável.
Palavras-chave: desenvolvimento,
ecologia, saúde, felicidade
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Os impactos ambientais e o Dengue: Percursos e dilemas no município de Santos
Ana Paula Nunes Viveiros Valeiras
Prefeitura Municipal de Santos (Brasil)
Aluna do programa de Doutoramento em Ecologia e Saúde Ambiental (Análise e Gestão de Sistemas Naturais e
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O uso da água é um produto fundamental e
imprescindível à saúde das populações humanas. Porém,
destaca-se que a água quando não utilizada
corretamente, pode causar danos à saúde e à qualidade
de vida dos seres vivos, bem como danos aos
ecossistemas. Um dos problemas nos últimos anos tem
sido o aumento de doenças transmitidas por veiculação
hídrica e de transmissão através de vetores no Brasil e
em alguns países do mundo, onde destacamos o dengue.
Destaca-se a importância para a Saúde Pública do estudo
sobre os fatores que influenciam o dengue, bem como a
análise espaço temporal da ocorrência desse agravo e o
impacto no dengue oriundo das alterações climáticas. Ao

longo das últimas décadas, as Políticas Públicas de Saúde
no Brasil vêm tomando uma série de práticas no âmbito
da Saúde Coletiva, acompanhando o processo de
democratização do País, e a abordagem do dengue tem
sido de relevância para o cenário nacional da
epidemiologia. Dessa forma,
Santos, uma cidade portuária e possuindo uma relação
muito próxima entre PORTO e CIDADE, desperta um novo
olhar sobre essa problemática do dengue no município.
Palavras-chave: dengue, alterações climáticas, Aedes
aegypti, clima, temperatura, humidade
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On the experience of paradigm shift amongst researchers - Comprehensive modeling outline
of the processes and challenges at play
Anne Lieutaud
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Doutora em Ciências Sociais (Psicologia) (UFP)
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This research study, from the perspective of subjective
experience, showed how researchers experienced a
paradigmatic shift in their careers. The objective was to
dig, from lived experiences, the issues and processes at
stake, in order to come up with some comprehensive
modeling of the mechanisms at play. The investigation is
framed by a three-pronged theoretical work: Kuhn’s
concept of paradigm and paradigm shift; the concept of
change as a process of transformation and learning; and
the potential ramifications for researchers in terms of
their identity and creative process. Its epistemology is
strongly related to “practitioner-researcher” with some
adaptation due to the rather specific field of the study.
This allowed me to engage my own experience in
devising and carrying out the overall analysis. The
methodology
is
qualitative
and
hermeneutical,
profoundly rooted in experiential phenomenology, in
order to study a lived experience within its most subtle

expression. The results show contexts that are often
tense and the diverse coping strategies used. They
highlight the reciprocal influences between the
researchers’ identity processes and their paradigm shift,
by showing, at the same time, the role of values in what
appears as a process of transformation of the individual,
and the strategies adopted when facing newness. In this
reciprocal process appears the importance of singular
experience and its common grounds shared by all the
researchers I studied. In particular, they happen to be all
positioned at the margins of a paradigm, at the edges of
inter- or even more, trans-disciplinarity, were scientific
creativity seems most productive.
Palavras-chave: mudança de paradigma, experiência
vivida,
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Humanitarian action in Africa: An example
Martha Peter Mwolo
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The role played by NGOs in health worldwide cannot be
overstated. In developing countries, in particular, NGOs
have taken on roles which are performed by governments
in developed countries. In Tanzania, although NGOs have
designed and implemented programs for promoting
sexual health, especially in the areas of HIV/AIDS and
family planning, NGOs’ role in sexual health is scarcely
debated. Drawing from the review of published and
unpublished literature and information from participant
observation, this paper attempted to assess whether
NGOs’ intervention in sexual health in Tanzania is
effective. Findings show that NGOs have been
implementing programs to promote awareness about
sexual risk behaviors, unintended pregnancies and
HIV/AIDS, and to provide prevention information and
services. While some programs were effective, the
overall effectiveness of NGOs’ involvement in sexual

health is limited. Sexual health problems were addressed
as a technical problems, supply approach was overriding,
and there was paucity of evidence on programs that
targeted to address factors within the broader society
that may limit sexual health of individuals and groups.
Arguably, considering NGOs both; as alternative service
providers, and vehicles for social transformation
especially, through empowerment and advocacy, NGOs
can achieve more in sexual health. But, there is a need
for critical reflection of action related with sexual
health, and for more research to be undertaken with the
view to unearthing the underlying drivers of sexual
health problems within the broader society, especially
among minorities.
Palavras-chave: gravidez indesejada, HIV/SIDA, ONGs,
intervenções na saúde sexual, reflexão crítica, Tanzânia
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Planeamento e gestão da mudança nos processos de implementação de sistemas de e/blearning
Paula Peres
Instituto Politécnico do Porto
Pós-Doutoramento em Ciências da Informação (vertente Informática Educacional) (UFP)
Supervisor: Prof. Doutor Luis Borges Gouveia

Pensar em estratégias de e-learning, significa pensar
mais na estratégia do que no e-learning! De nada vale
investir em tecnologias sem considerar o seu potencial de
exploração e rentabilidade, procurando compreender as
necessidades que possam servir. Qualquer estratégia
requer uma visão a longo prazo, pois representa o
alcance de um estado desejado. Instalar num servidor
web um LMS e disponibilizar os conteúdos de formação,
constitui apenas uma das atividades táticas de todo um
processo sistémico de integração do e-learning na cultura
organizacional. Isto implica um movimento de ascensão
para uma visão macro da organização com foco numa
cultura de aprendizagem. O alinhamento entre as metas
organizacionais e as estratégias de formação online
envolve considerações ao nível da cultura, das crenças e
dos valores, com impacto nas estruturas financeiras e de

desempenho laboral. Nenhuma estratégia de formação se
justifica por si mesmo, a razão da sua existência
sustenta-se no pilar dos objetivos do negócio e envolve
todo um grupo de profissionais com diferentes
perspetivas da organização, incluindo a participação de
gestores de topo. A criação de ambientes facilitadores da
aprendizagem circula numa esfera com epicentro na
complexidade da pessoa humana, destinatária de cada
processo formativo. A adequação de um projeto de elearning às necessidades organizacionais é alicerçada em
múltiplas dimensões, com níveis e configurações de
intersecção
variadas,
no
plano
organizacional,
estratégico, cultural, social, económico, pedagógico,
tecnológico, e em tantos outros.
Palavras-chave: e-Learning, b-Learning,
mudança, planeamento, gestão
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MOOC: qual o papel na reconceptualização na Universidade?
João José Marques Pimentel Leal
Agrupamento de Escolas de Santa Comba Dão, Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo, Instituto
Superior de Engenharia de Coimbra
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Assistimos a um período de alteração continuada da
sociedade nas suas práticas por via inúmeros fatores
como a sua crescente digitalização e o surgimento de
uma crise económica, que coloca desafios às
Universidades e a todo o sistema de ensino superior. Os
MOOCs representam uma das últimas propostas na
evolução dos recursos educacionais abertos. Primeiro, o
livre acesso a conteúdos e depois o acesso livre a cursos
on-line gratuitos. Assim, os MOOCs, como atualmente
concebidos, poderão ir ao encontro de alguns dos
desafios da educação de nível superior: acesso e custo.
Este novo paradigma proporciona um alargamento de
públicos e uma relação diferente com quem usufrui do
conhecimento proporcionado no contexto tradicional da
universidade. Poderá ter diversas implicações, quer ao

nível das Instituições, que terão que rever a sua forma de
funcionamento, assim como, ao nível dos alunos, que
passarão a ter acesso mais facilitado à Universidade e
poderão encontrar formatos optimizados para cada
segmento ou perfil de utilizador. Deste modo, com a
competição dos MOOCs a aumentar, são vários os dilemas
que se apresentam, entre os quais de que forma deverá a
Universidade evoluir para melhorar e actualizar o seu
sistema de ensino de uma forma sustentada, não apenas
a nível financeiro, mas também assegurando a sua
competitividade, qualidade e garantindo os níveis de
eficácia e eficiência oferecidos nas práticas tradicionais.
Palavras-chave: MOOC, aprendizagem, universidade,
informação
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Representações de operadores da infância quanto à proteção de crianças vítimas de
violência doméstica
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1
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A experiência direta/indireta de violência doméstica
contra crianças é um dado indesmentível que pode
desencadear
conseqüências
sérias
em
seu
desenvolvimento global. Muitos contextos em que a
criança é ouvida não estão preparados, nem seus
profissionais. A formalidade dos procedimentos e s falta
de familiaridade com certos contextos implicados na
audição da criança podem afetá-la negativamente.
Necessidade de qualificação técnica e atuação através de
equipe interprofissional.

O depoimento da criança como oportunidade de
esclarecimento da verdade. Os profissionais devem estar
qualificados para não desperdiçar uma possível prova
importante, e capacitados para a especificidade da
tarefa sob o ponto de vista da saúde mental.
Palavras-chave: proteção, criança, vítimas de violência
doméstica

The Study of Gas Diffusion Process in Coals Using Langmuir Isotherms
Maria Alzira Pimenta Dinis
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Orientadores: Prof. Doutor Manuel Lemos de Sousa, Prof.ª Doutora Cristina Rodrigues e Prof. Doutor Nuno Magalhães
Ribeiro

The latest investigation on gas diffusion process in coal
has been focused in the application of a rigorous
mathematical approach wich aims to obtain a better and
more accurate gas circulation modelling of coal seam as
non-conventional reservoir.

Palavras-chave: isotermas de Langmuir,
reservatório, modelagem matemática, Weibull
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O uso da mediação em casos de alienação parental
Fernanda Molinari1 e Ana Isabel Sani2
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2
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Sendo um dos enfoques da pesquisa de doutoramento,
impende
sublinhar
a
necessidade
do
olhar
multidisciplinar, não apenas para uma compreensão
maior e melhor da conflitualidade que envolve adultos
num processo de divórcio, mas, principalmente, para
entender e resguardar os direitos da criança, cuja
proteção deve ser integral. Assim sendo, o estudo da
aproximação entre Mediação e Alienação Parental poderá

trazer contribuições importantes na área da Psicologia
Forense, notadamente por serem temas que se interrelacionam e pela aproximação, cada vez mais
necessária, entre Direito e Psicologia.
Palavras-chave: conflitos familiares, alienação parental,
resolução de conflitos, mediação, prevenção de conflitos
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Objectivo: Avaliar a prevalência de disfunções
temporomandibulares (DTMs) em estudantes de Medicina
Dentária. Concomitantemente, determinar se existe
relação entre comportamentos orais parafuncionais
(COPs) e a presença de DTMs.
Materiais e Métodos: Estudo observacional descritivo,
transversal, numa amostra de conveniência de
estudantes de Medicina Dentária (ciclo clínico) da
Universidade Fernando Pessoa, utilizando a versão
portuguesa dos Research Diagnostic Criteria for
Temporormandibular Disorders. Os comportamentos orais
parafuncionais foram avaliados com a versão portuguesa
da Oral Behaviors Checklist (OBC/COPs). A análise de
dados com o IBM©SPSS©Statistics vs.20.0 (α=0,05).
Resultados: Verificou-se uma prevalência de 58,8% dos
indivíduos com, pelo menos, uma DTM, e 28,3% com
diagnósticos múltiplos de DTM. O diagnóstico mais
comum foi a dor miofascial, em 35% dos indivíduos. Os
COPs mais frequentes foram o bocejar (94,2%), comer
entre refeições (92,3%) e dormir numa posição em que se

coloca pressão sobre a mandíbula (91,7%). Em média, a
escala de COPs foi de 17,5(±5,1) pontos para o género
masculino e de 20,8(±6,8) pontos para o feminino, tendo
sido detectada uma diferença significativa nesta escala
por género (ANOVA-2-factores, p=0,025), mas não com
idade (ANOVA-2-factores, p=0,763). Não se detetou
diferença significativa na média da escala-COPs para
indivíduos saudáveis e com diagnóstico de DTM (teste T,
p>0,05 para cada DTM). No entanto, quando se comparou
saudáveis com os que apresentavam múltiplos
diagnósticos de DTM, foi verificada diferença significativa
(p=0.026).
Conclusão: A maior frequência ou intensidade de COPs
estão relacionados com género feminino e com a
presença de múltiplos diagnósticos de DTMs.
Palavras-chave:
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Educational body-centred approaches and obesity care management
Isabelle Michèle Bertrand
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Aluna do programa de Doutoramento em Ciências Sociais (Psicologia)
Orientador: Prof. Doutor Danis Bois

According
to
international
and
national
recommendations, obesity care management should be a
multi-disciplinary approach. Body-centred practices are
little developped for obese patients, although it is widely
acknowledged that obese patients suffer from body
perception disturbances related to their “social body”,
but also to their subjective body, as it is felt and
experienced. Our study is a contribution to this
particular field of investigation, and aims to offer a
complementary approach to the overall treatment of
such a complex and chronic disorder. A population of 18
obese patients was investigated during their consultation
with nurses in the nutrition department of a private
hospital. Their case notes were computed using a frame
of analysis that was specifically developped. Results

show that obese patients have a real demand for bodyrelated techniques which bring them a feeling of
relaxation and well-being. Beneficial effects on the
relation to the body, self-esteem, adaptability to stress
and personnal motivation show that those techniques
offer a useful and promising tool for obesity care
management.
Palavras-chave: gestão de cuidados de obesidade,
técnicas relacionadas com o corpo, corpo subjetivo,
auto-estima, capacidade de adaptação ao stress,
motivação pessoal
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A visão atual da escola sobre a negociação de conflitos,
associada à perceção social que se foi desenvolvendo ao
longo das últimas décadas, levou a uma necessidade de
incrementar a procura de conhecimentos nesta área.
Dentre as respostas possíveis à conflitualidade escolar, a
negociação é considerada uma prática social construtiva
para a sua gestão.
A negociação constitui um dos mecanismos de gestão de
disputas mais usadas em contexto escolar e pode
proporcionar uma estrutura em que se possam
compatibilizar interesses em conflito, através da
comunicação, evitando a escalada do conflito e o recurso
à força. A sua utilização favorece a formação integral dos
alunos porque estes assumem o protagonismo na gestão
dos seus conflitos.
A escola tem observado situações de comportamentos
disruptivos/violência que estão hoje a tomar proporções
importantes. Anteriormente casuais, atualmente estas
situações estão a tornar-se uma constante no dia-a-dia,
justificando assim a pertinência do presente estudo,

onde se tenta relacionar a importância do autoconceito
dos alunos e a forma como os mesmos fazem a
negociação dos conflitos em contexto escolar. A amostra
foi constituída por 428 alunos do Ensino Secundário (10.º,
11.º e 12.º anos) do norte de Portugal. Foram utilizados
como instrumentos de avaliação o Questionário de
Eficácia Negocial de Conflitos na Escola (Paiva, Cunha e
Lourenço, 2011), a Escala Piers-Harris Children’s SelfConcept Scale-2 (Veiga, 2006) e uma Ficha de Dados
Pessoais e Escolares. Os resultados mostram que o
autoconceito influencia a eficácia negocial dos alunos e
que as variáveis sexo, ano de escolaridade, número de
reprovações, tempo de estudo e metas escolares influem
no autoconceito dos mesmos.
Palavras-chave: autoconceito, eficácia em negociação,
conflitos, contexto escolar, modelos de equações
estruturais
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Introdução: A intervenção clínica face à perda estrutural
de causa erosiva implica o controlo dos fatores
etiológicos, associado a um aporte de agentes de reforço
da estrutura dentária.
Objectivos e Métodos: Realizar uma meta-análise sobre a
acção profilática/terapêutica do fluoreto de estanho e
de titânio nas lesões erosivas de esmalte. Efectuou-se
uma pesquisa bibliográfica na PubMed, Embase e
Cochrane Library com as palavras-chave: “Dental
enamel”,
“Tooth
erosion”,
“Fluorides”.
Foram
identificados 680 estudos e selecionados 16 artigos. Estes
foram agrupados pelo método de análise de perda
mineral, sendo efetuada uma meta-análise para cada
agente, comparando-os com os respectivos grupos de
controlo, através da diferença média standardizada.

Resultados: O grupo de controlo comparativamente com
todos os agentes possuía médias significativamente
superiores de desgaste erosivo, sendo a diferença de
médias standardizada (média; IC95%; p) maior em
relação ao grupo SnF2 (3,584; 2,566-4,603; p<0,001),
seguida pela diferença em relação ao grupo do TIF4
(1,827 [1,155–2,499] p < 0,010).
Conclusões: Em condições erosivas, o SnF2 foi o agente
que permitiu a menor perda de esmalte. Será necessário
uniformizar os protocolos dos estudos, dada a sua grande
heterogeneidade, para poder afirmar qual o agente com
maior eficácia clínica
Palavras-chave: erosão dentária, esmalte, meta-análise,
fluoreto de estanho, fluoreto de titânio

Study of the identity changes of a group of physiotherapist who practice fasciatherapy
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This doctoral research studies the identity change of a
group of French physiotherapists practising Fasciatherapy
(Danis Bois Method), an approach that they have trained
into as part of their professional continued education. It
aims to record the impact and changes arising from the
application of this approach on the various aspects of the
professional identity of the physiotherapists (identity
perceived, shown, and formalised, changes in the
structure and methods of the practice, improvements
and difficulties encountered) and to identify possible
profiles of identity transformation (physiotherapist,
physiotherapist-fasciatherapist, fasciatherapist).
To carry out this study, we tailored a questionnaire that
we sent to a group of physiotherapists trained in
Fasciatherapy DBM (self-administered questionnaire).

Our proposal is to present the investigative method used
as well as the first results obtained from the descriptive
statistical analysis, which identify the general identity
caracteristics of the sample (characteristics from a peer
group perspective, characteristics of fasciatherapy
practice, characteristics of the changes occurring in the
practice of physiotherapy).
Palavras-chave: professional identity, fasciatherapy
DBM, physiotherapy, identity changes, questionnaire
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A investigação pretende identificar qual é o papel das
maiores Operadoras de Planos de Saúde (OPS) brasileiras
na promoção da saúde através do Facebook.
Constatar se o estão usando como via de
compartilhamento de informações ou se estão,
realmente, tentando engajar seguidores para construir
relacionamentos e promover a ação em saúde. A pesquisa
será mista, pois será utilizada uma combinação de dados

quantitativos (para descrever o volume de dados de
interação) e de dados qualitativos (advindos da análise
de conteúdo).
Palavras-chave: promoção da saúde, Facebook,
interatividade, relacionamento, operadoras de planos de
saúde

O contributo da Mediateca do Huambo na promoção de competências TIC para professores
Ana Alexandre Pereira Robalo
Rede de Mediatecas de Angola (Angola)
Aluna do programa de Doutoramento em Ciências da Informação (Sistemas e Tecnologias da Informação)
Orientador: Prof. Doutor Luis Borges Gouveia

Este trabalho é resultado da experiência profissional da
investigadora na utilização de Tecnologias de Informação
e Comunicação aplicadas à Educação (TIC’s). Neste
contexto, são expostas as abordagens de competências
TIC para professores, segundo Padrões da UNESCO, e
como a Mediateca do Huambo poderá contribuir para o
desenvolvimento dessas competências e levar a cabo

estratégias para a promoção da cultura digital dos
professores do município do Huambo.
Palavras-chave:
tecnologias
de
informação
e
comunicação, competências TIC, mediateca, nativos
digitais

Bibliotecas académicas, lugar ou ponto de acesso?
Maria Martins
Universidade Fernando Pessoa
Aluna do programa de Doutoramento em Ciências da Informação (Sistemas e Tecnologias da Informação)
Orientador: Prof. Doutor Luis Borges Gouveia

Tradicionalmente, as bibliotecas das instituições de
ensino superior são espaços partilhados pela comunidade
académica. Considerando que os recursos de informação
disponibilizados ou produzidos pelas instituições são cada
vez mais digitais e que o acesso à informação foi
facilitado pelo desenvolvimento tecnológico, faz sentido
a permanência da biblioteca enquanto lugar?
Como é percecionada a biblioteca na comunidade
académica? Qual o seu posicionamento no processo de
ensino/aprendizagem? De que forma pode contribuir para
a dinamização do conhecimento?

Estas e outras questões são o ponto de partida para uma
reflexão sobre as bibliotecas académicas hoje em dia e a
sua reconceptualização face a desafios, comportamentos
e necessidades decorrentes de uma sociedade cada vez
mais digital.
Palavras-chave: bibliotecas académicas, espaço, lugar,
ensino superior, sociedade digital

Contribuições para a discussão de um modelo de governo electrónico local para Angola
Pereira Alfredo
Universidade Fernando Pessoa
Doutor em Ciências da Informação (Sistemas e Tecnologias da Informação) (UFP)
Orientador: Prof. Doutor Luis Borges Gouveia

A sociedade da informação trouxe um conjunto de
oportunidades para exploração do digital a que se junta o
crescente número de dispositivs móveis e de utilizadores
dos mesmos. Angola não é excepção e existe uma
oportunidade de melhorar o serviço prestado pela
administração pública aos seus cidadãos. Neste contexto,
o trabalho propõe um modelo conceptual para o governo
electrónico tendo em conta o contexto Angolano e o

estudo da realidade local, complementada pela recolha
de dados por recurso a uma pesquisa documental, a
entrevistas a responsáveis políticos e a um questionário
dirigido aos cidadãos.
Palavras-chave: sociedade da informação,
electrónico, governo electrónico local, Angola

governo

Um estudo empírico sobre a adopção de meios digitais para suporte à aprendizagem
colaborativa
Steven Lopes Abrantes
Institituto Politécnico de Viseu
Doutor em Ciências da Informação (Sistemas e Tecnologias da Informação) (UFP)
Orientador: Prof. Doutor Luis Borges Gouveia

A grande aderência à utilização do computador faz com
que este seja já encarado como uma ferramenta de
aprendizagem. Tomando uma perspectiva ainda mais
abrangente, o computador pode ser entendido não como
mais uma ferramenta, mas também como uma
ferramenta para suporte à aprendizagem colaborativa.
Para o efeito foi realizado um estudo empírico, com base
num conjunto de desafios que envolviam a aprendizagem
colaborativa, por via da realização de um projecto. Este
estudo tem como objectivos principais avaliar: (i) quais

foram as experiências com as ferramentas de suporte
para o projecto (Google Docs, Google Groups e
Facebook); (ii) quais são os dispositivos mais utilizados na
realização do projecto; e (iii) quais os locais físicos mais
utilizados para a elaboração do projecto.
Palavras-chave: aprendizagem colaborativa, ferramentas
web, Facebook, Google Docs, Google Groups

The impact of digital in learning spaces: an analysis on the perspective of teachers in
higher education
Pedro Nuno Moreira da Silva
Instituto Politécnico de Castelo Branco (EST- IPCB)
Doutor em Ciências da Informação (Sistemas e Tecnologias da Informação) (UFP)
Orientador: Prof. Doutor Luis Borges Gouveia

The generalized use of Communication Networks and
Information Technologies is nowadays a global
phenomenon. It has multiple impacts on how to
teach/learn and on the contexts in which this process
takes place (the Learning Environments). These areas
include Physical Learning places, Virtual Learning sites,
Collaborative Learning Spaces, among others. These
proposals
provide
new
scenarios
for
the
teaching/learning process, but their outlines are not well
defined yet. A Learning Space requires a complex set of
materials and human resources. A more deep and
continued study is justified by the relevance of Higher
Education Institutions. The overall objective of the

present research is to understand the perceptions of the
Professors on their Learning Environments. In this
context it has been considered as relevant to gather
opinions on the needs/priorities, utility, quality and
sustainability, as a result of the use of Information and
Communication
Technologies
(ICT)
in
the
teaching/learning spaces.
Palavras-chave: espaços de aprendizagem, ambientes de
aprendizagem, ensino superior, ensino e aprendizagem,
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)

O ensino e os novos sistemas de computação
António Tomás Kirsch Belo Ferreira
Instituto Superior Politécnico Gaya
Aluno do programa de Doutoramento em Ciências da Informação (Sistemas e Tecnologias da Informação)
Orientador: Prof. Doutor Luis Borges Gouveia

O problema considerado ocorre todos os dias junto das
escolas. É possível observar as mochilas que as crianças
transportam, compostas de uma quantidade considerável
de manuais e livros de exercícios.
Sabendo a propensão que a maioria dos jovens tem para
as
novas
tecnologias,
smartphones,
consolas,
computadores portáteis e agora os tablets, tendo em
conta o desenvolvimento do hardware a nível de
velocidade,
miniaturização
e
autonomia
dos
computadores pessoais e tablets, bem como a sua
constante redução de preço, existe um potencial para a
sua popularização e rápida vulgarização.
Por sua vez, o serviço de Internet por fibra e por pen
está cada vez mais estável barato, rápido e fiável. Em
complemento, o serviço de armazenamento está cada
vez menos dependente dos sistemas físicos dos sistemas
informáticos, podendo-se utilizar a nuvem como sistema
de armazenamento gratuito ou a custos reduzidos. Por
último, os meios de partilha de conhecimento são cada
mais mediados e suportados por plataformas digitais.

Tendo em conta os diversos fatores atrás enumerados, o
principal objetivo deste trabalho é propor um sistema
que consiga conjugar as novas tecnologias, a Internet, os
sistemas de armazenamento e o gosto dos jovens pelas
novas tecnologias. Pretende-se implementar uma
plataforma que permita deixar de utilizar (ou pelo menos
reduzir) a dependência do ensino dos livros e dos
cadernos de exercícios em papel, passando uma parte
muito significativa destes para o tablet ou para o
computador portátil que o aluno poderá utilizar em
qualquer lugar. Desta forma, diminui-se o peso que este
transporta, o custo com o manual, e terá numa só
plataforma acesso a todo o material necessário ao
correto funcionado do seu percurso escolar.
Palavras-chave: ensino, tecnologias da informação,
Internet, sistemas de armazenamento, manuais
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Folkcomunicação: da luta por reconhecimento aos meios de comunicação de massa
Arthur Barroso Moreira
Universidade Presidente Antônio Carlos (Brasil)
Pós-Doutoramento em Ciências da Comunicação (vertente História do Jornalismo) (UFP)
Supervisor: Prof. Doutor Jorge Pedro Sousa

Os estudos em folkcomunicação são uma contribuição
brasileira às teorias da comunicação. É uma vertente
epistemológica que está a se construir como teoria. Seu
início se deve ao trabalho pioneiro do professor Luiz
Beltrão, investigador dos veículos populares de
divulgação de informação entre as classes subalternas.
Para ele era importante entender os mecanismos de
comunicação horizontal entre pessoas que estavam à
margem dos meios de comunicação de massa. Em seus
estudos, Beltrão constatou que estas classes utilizam um

sistema comunicacional que tem por base o folclore, daí
a elaboração do conceito de folkcomunicação. Nossa
comunicação tem por objetivo apresentar o estado da
arte e quais os caminhos que se apresentam para a
folkcomunicação.
Palavras-chave:
comunicação,
folclore, comunicação comunitária
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Reflexões sobre um método de estudo de artigos de opinião em jornais
Renato Ferreira
Universidade Fernando Pessoa
Investigador do programa de Pós-doutoramento em Tendências de Evolução do Jornalismo
Supervisor: Prof. Doutor Ricardo Jorge Pinto
Doutor em Ciências da Informação (Marketing e Comunicação Estratégica) (UFP)
Orientador: Prof. Doutor Ricardo Jorge Pinto

Estamos a construir um livro sobre o comentário político,
no âmbito do pós-doutoramento na UFP. Para além da
contextualização teórica, também estará presente a
transcrição de entrevistas feitas a comentadores políticos
portugueses. Contudo, a comunicação que trazemos aos
“Dias da Investigação na UFP 2015” falará da análise que
estamos a fazer, que surgiu para poder constituir uma
das partes do livro (ou simplesmente ajudar a consolidar
a tal contextualização), aos jornais Público, i e Diário de
Notícias que foram para as bancas durante os dias de
campanha das eleições europeias de 2014. Não traremos
resultados finais dessa análise, porque esses ficarão
guardados para um pouco mais tarde, mas sim o método
utilizado para chegar aos resultados.
Tendo como unidades de análise todos os artigos de
opinião dos 36 jornais que constituem a amostra do nosso
pequeno estudo, iremos estudar esses artigos de opinião
à luz de três variáveis: quanto ao estilo (havendo aqui

cinco categorias/modalidades possíveis); quanto ao
enquadramento (oito categorias possíveis); e quanto ao
tom (seis categorias).
Este método de abordagem a artigos de opinião foi
utilizado por Rita Figueiras na sua tese de doutoramento
que deu origem a um livro, em 2008, intitulado O
Comentário Político e a Política do Comentário (PAULUS
Editora).
Nos 15 minutos de comunicação, tentaremos ajudar à
reflexão de todos os presentes acerca do que as
categorias/modalidades, às quais cada artigo de opinião
pode ser ligado, significam quanto ao tipo de comentário
que temos nos nossos media.
Palavras-chave:
jornalismo,
comentário, opinião
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O discurso da imprensa portuguesa sobre a Europa e a União Europeia (1945-2015)
Patrícia Teixeira
Centro de Investigação Media e Jornalismo
Doutora em Ciências da Informação (Jornalismo) (UFP)
Orientador: Prof. Doutor Jorge Pedro Sousa

A criação da União Europeia e a progressiva integração
dos estados europeus levantou questões sobre a
identidade europeia e sobre assimilação cultural e
resistência cultural. De uma maneira ou de outra, nos
nossos dias, é mesmo difícil dissociar a ideia da Europa
da ideia de uma “espécie” de União Europeia. Mas, entre
os países europeus, e em consequência da sua própria
história, Portugal tem um background diferente e
provavelmente pensou a Europa de forma diferente ao
longo do tempo. Assim, o objetivo desta pesquisa é
descrever a forma como a ideia de Europa foi
representada na imprensa portuguesa desde a Segunda

Guerra Mundial até ao presente, em momentos históricos
chave. Será uma oportunidade para compreender como
os portugueses pensaram a Europa depois da Segunda
Guerra Mundial, como construíram uma memória social
da Europa e como o contexto histórico e cultural de cada
momento contribuiu para moldar a forma como o povo
português olhou para a Europa e para si mesmo.
Palavras-chave: Portugal, Europa,
análise do discurso na imprensa
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O fazer jornalístico e os cenários complexos inaugurais)
Mozahir Salomão Bruck
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (Brasil)
Pós-Doutoramento em Ciências da Comunicação (vertente Teorias do Jornalismo) (UFP)
Supervisor: Prof. Doutor Jorge Pedro Sousa

Relato sobre o momento atual da pesquisa que tem o
objetivo de discutir os desafios e dificuldades do fazer
jornalístico — conceito que denominamos de cenários
complexos inaugurais — uma possibilidade para se pensar
e buscar melhor compreender os modos de (re)ação do
jornalismo em contextos de surgimento e envolvimento
de circunstâncias/situações complexas que impactam a
sociedade. Tais contextos, marcados pelo ineditismo,
estabeleceriam novos parâmetros de compreensão e de
abordagens de tais temas/assuntos, provocando, no
tecido social, novos paradigmas de comportamento
individual e coletivo e, muitas vezes, reorientando as

relações sociais. Para tanto, lança-se mão de noções de
acontecimento, conhecimento, quadros de relevância e
outros aportes teóricos do jornalismo. Como base
empírica, a pesquisa toma como matriz estudos
realizados sobre a cobertura jornalística acerca das
drogas no Brasil e em Portugal.
Palavras-chave:
jornalismo,
acontecimento,
conhecimento, cenários complexos inaugurais, Shutz

Imprensa paraense pós belle-époque: um olhar amazónico sobre a Primeira Guerra Mundial
Ana Lúcia Prado
Universidade Federal do Pará (Brasil)
Aluna do programa de Doutoramento em Ciências da Informação (Jornalismo e Estudos Mediáticos)
Orientador: Prof. Doutor Jorge Pedro Sousa

A Amazônia brasileira viveu até ao começo da segunda
década do século XX o apogeu económico em função da
exploração da borracha. O Estado do Pará experimentou
nesse período também uma grande explosão cultural com
a existência de muitos periódicos, sobretudo na capital,
Belém. A decadência dessa era próspera coincide com o
contrabando de sementes da árvore da seringa para a
Malásia, bem como a entrada de nações naquele que
ficaria conhecido como o primeiro grande conflito de
proporções mundiais. No primeiro momento, essa
investigação procura compreender — nesse contexto — a
natureza da cobertura jornalística sobre a Primeira
Guerra Mundial em três jornais relevantes à época do
conflito: a Folha do Norte e o Estado do Pará, que eram
periódicos diários, de perfis generalistas e cujas edições
abrangem os quatro anos da guerra; e o A Tarde que
circulou aproximadamente durante um ano (Outubro de
1915 a Setembro de 1916), portanto tem carácter
circunstancial. A inserção do A Tarde no corpus de
pesquisa, justifica-se dado o contraponto que esse jornal

trouxe a favor da actuação alemã no auge do conflito.
Em um segundo instante, pretende-se com essa
investigação também problematizar a função do
jornalismo enquanto registo histórico ampliado, ao
mesmo tempo em que poderia actuar como um espaço de
revelação de tensões ideológicas, políticas e económicas
locais à época, em especial, por parte da elite que
cultivava
valores
e
expectativas
eugénicas.
Metodologicamente, a investigação assenta-se na análise
de conteúdo e o aporte teórico perpassa conceitos dos
campos do Jornalismo, da História, dentre outros. Cabe
esclarecer que esta pesquisa encontra-se em andamento,
portanto o que se pretende apresentar são os primeiros
resultados desse estudo.
Palavras-chave: jornalismo e história, primeira guerra,
Amazônia, jornalismo e guerra, era da borracha, jornais
generalistas, jornais circunstanciais

A imprensa luso-brasileira e a Coroa Portuguesa no Brasil (1808-1821)
Mario Luiz Fernandes
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Brasil)
Investigador do programa de Pós-Doutoramento em História do Jornalismo
Supervisor: Prof. Doutor Jorge Pedro Sousa

Com a invasão francesa em novembro de 1807, a Família
Real Portuguesa refugia-se no Brasil e o Rio de Janeiro
torna-se a sede do Império Luso-Brasileiro a partir de
março de 1808. O retorno a Portugal só aconteceria mais
de 13 anos depois. Neste período, os portugueses
amargaram a ausência de um de seus principais símbolos
e desejavam o seu regresso, enquanto sofriam com as
invasões napoleônicas em 1807, 1809 e 1810. Do outro
lado do Atlântico, os brasileiros comemoravam o
desenvolvimento pelo qual passava o Brasil e defendiam
a permanência da Coroa naquele país.
Como definiu Habermas (1984), a imprensa é, por
excelência, uma instituição da esfera pública. E como
«[...] não se faz jornalismo fora da sociedade e do tempo
histórico» (Lage, 1986, p. 42), seria natural que naquele
período os jornais se tornassem porta-vozes dos
interesses de ambas as nações. Este projeto de pesquisa

objetiva analisar as representações da imprensa lusobrasileira em relação à permanência da Família Real no
Brasil entre 1808 e 1821 e assim contribuir para a
compreensão do seu papel em um dos mais importantes
episódios da história do Brasil e de Portugal.
Serão analisadas as edições do Correio Braziliense (Brasil)
editado por Hipólito José da Costa de 1808 a 1822, e da
Gazeta de Lisboa (Portugal). Como referenciais teóricometodológicos de investigação, optou-se pela Análise de
Conteúdo (AC), cristalizada em Bardin (1977), e pela
teoria das Representações Sociais (RS) formulada por
Moscovici (1978).
Palavras-chave: imprensa, história, história da imprensa,
Brasil, Portugal, Gazeta de Lisboa, Correio Braziliense

Do monitor à Caverna Digital: experiências de imersão no contexto virtual)
Eduardo Zilles Borba
Universidade de São Paulo (Brasil)
Doutor em Ciências da Informação (Comunicação Publicitária) (UFP)
Orientadores: Prof. Doutor Francisco Mesquita e Prof. Doutor Luis Pinto de Faria

A recente evolução técnica e tecnológica dos ambientes
em realidade virtual (RV) tem proporcionado grande
visibilidade para este tipo de interface digital. Seja por
causa da popularização de seus equipamentos ou pela
capacidade em criar ilusões cada vez mais convincentes
de deslocamento do corpo orgânico para dentro de
cenários sintéticos, a RV está na pauta do dia em centros
de
pesquisa
universitários
e
laboratórios
de
desenvolvimento em empresas (Zuffo et al., 2012). Com
este artigo pretende-se, justamente, apresentar seus
avanços numa ordem temporal (da RV de mesa à RV de
simulação) e refletir acerca da influência desses
mecanismos de comunicação (visual, sonora, motora)
para a geração de sensações de realismo, envolvimento e
interatividade do humano em ambientes sintéticos.
Desta forma, além de apresentar a história, as
características e os avanços da RV (Kerkchove, 1995;
Friedberg, 2006; Zilles Borba, 2014), aplica-se uma
análise qualitativa a dois modelos que imitam o mundo
real. Ambos diferem-se completamente no que se refere

a capacidade em simular aspectos estéticos e funcionais:
a) RV de primeira geração, em que o espaço
tridimensional é visualizado no monitor e explorado por
mecanismos de controle como teclado ou rato (Second
Life); e, b) RV de segunda geração, em que o espaço
tridimensional é visualizado em salas de simulação e
explorado por movimentos do corpo (Caverna Digital).
Em suma, com este exercício de análise à realidade
virtual em diferentes períodos da sua evolução, é
diagnosticado que a humanidade caminha na direção de
comunicações (diálogos, ações) cada vez mais intuitivas
com os conteúdos digitais. Aos poucos estamos deixando
de lado o modus operandi para assumir o modus vivendi
nas relações com as máquinas informáticas.
Palavras-chave: realidade virtual, comunicação digital,
cibercultura, psicologia da comunicação, imersão, 3D
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O homicida intrafamiliar: Contributos para avaliação de risco. A investigação…
Luisa Maria Carreira Ferreira Mascoli
Direção de Investigação Criminal - GNR – MAI
Aluna do programa de Doutoramento em Ciências Sociais (Psicologia)
Orientadoras: Prof.ª Doutora Ana Isabel Sani e Prof.ª Doutora Laura M. Nunes

Estudar e analisar o homicídio intrafamiliar em Portugal
potencializando contributos para a sua adequada
avaliação é o objetivo primário desta investigação, com
vista a obtenção do grau de doutor em Ciências Sociais
na especialidade de Psicologia.
Pretende melhorar a compreensão da violência
intrafamiliar de cariz criminal, por um lado,
proporcionando informações sobre as circunstâncias do
crime, sobre os (as) agressores (as), sobre as vítimas e
sobre os factores de risco identificados. Por outro lado,
identificando os fatores de risco associados ao homicídio
e à violência intrafamiliar, este estudo retrospetivo
contribuirá para que o sistema de justiça, concretamente
os órgãos de polícia criminal, possam acionar um
conjunto de respostas atempadas e, por conseguinte,
minorar a revitimização, contribuindo desta forma para
salvar vidas através da prevenção.
Através da consulta direta dos 1092 processos individuais
de cada um dos elementos da amostra de homicidas, e

dando especial relevo aos factos provados, identificou-se
uma amostra de cerca 306 homicidas intrafamiliares a
cumprir pena efetiva nos estabelecimentos prisionais em
Portugal, no ano de 2012. A revisão destes casos é
imperativa, tratando-se de uma matéria complexa e com
múltiplas abordagens multidisciplinares e de interesse
público.
A importância de se desenvolver mais investigação,
instrumentos de sinalização, avaliação e de intervenção
dirigidos, especificamente, para conter o fenómeno no
quadro da vida familiar, é crucial nesta temática.
Aprofundar e aliar o conhecimento do problema a
recomendações que sejam de utilidade para a elaboração
de políticas públicas, constituem algumas das finalidades
inerentes a este estudo.
Palavras-chave: homicídio intrafamiliar, avaliação de
risco, violência nas famílias, crime, vítimas

Violência e crime – múltiplas dimensões
Laura M. Nunes
Universidade Fernando Pessoa
Doutora em Ciências Sociais (Psicologia) (UFP)
Orientador: Prof. Doutor Carlos Mota Cardoso

A violência e o crime, não se encontrando forçosa e
necessariamente associados, apresentam-se muito
frequentemente
ligados,
integrando
diferentes
dimensões e manifestando-se através de díspares padrões
comportamentais. É nesse campo que se enquadram
algumas das investigações entre as quais se estabelecem
estreitas ligações, e que aqui serão apresentadas num
registo que, na perspetiva da Universidade Fernando
Pessoa (UFP), se adapta à ideia de que o processo de
doutoramento não será o ponto de chegada, mas antes a
partida para novas incursões no âmbito científico.
Os estudos centram-se essencialmente em figuras
desviantes, cuja realidade inclui o consumo de
substâncias, a vulnerabilidade à vitimação que o
consumo produz, as práticas delituosas associadas, e a
forma como tudo isso tantas vezes se manifesta no
mesmo indivíduo. Evidentemente, tais condutas
desenvolvem-se em espaços que, saliente-se, estão
também estreitamente ligados aos fenómenos em
análise.

Esta comunicação apresentará os estudos desenvolvidos
nesses domínios, expondo os instrumentos de recolha de
dados entretanto construídos no âmbito do trabalho
realizado no Observatório Permanente Violência e Crime
(OPVC) da UFP. Apresentar-se-ão as análises feitas ao
toxicodependente enquanto possível delinquente e,
evidentemente, enquanto figura vulnerável e exposta à
vitimação, não se esquecendo que o seu papel enquanto
figura social é atravessado por uma outra realidade: a do
tráfico de drogas. Por outro lado, e tal como é apontado
pela literatura internacional, esses comportamentos são,
muito frequentemente, potenciados pelos espaços
físicos, pelo que também essas análises têm vindo a ser
desenvolvidas na UFP.
Palavras-chave: violência, crime, vitimação, drogas,
tráfico

A exposição da criança à violência vs Impacto no seu desenvolvimento global
Eva Raquel Xavier de Melo Gil Chaves1 e Ana Isabel Sani2
1
100Domus, Doutora em Ciências Sociais (Psicologia) (UFP), Orientadora: Prof.ª Doutora Ana Isabel Sani
2
Universidade Fernando Pessoa, Docente da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais

A violência conjugal está estreitamente relacionada com
uma situação de vitimação indireta, a da exposição da
criança à violência interparental. Se, por um lado, a
primeira é retratada por um ciclo que se repete e tende
a agravar com a sua continuidade, a segunda é muitas
vezes “invisível” e esquecida.
Desenvolvemos um estudo qualitativo e transversal,
junto de uma amostra intencional de oito crianças com
idades compreendidas entre os seis e os 14 anos e
respetivos progenitores, utentes de um Gabinete de
Apoio à Vítima. A recolha de dados foi realizada através
de um guião de entrevista semiestruturado aplicado um
aos pais, e outro às crianças. O tratamento de dados teve
por referência a grounded analysis, seguindo os
pressupostos da Grounded Theory. Para avaliar as
competências sociais e problemas comportamentais da
criança
recorremos
ainda
ao
questionário
de
comportamentos da criança (Child Behavior Checklist –
CBCL).
Os resultados indicam que o impacto negativo da
exposição manifesta-se em todas as crianças,

independentemente do tipo de violência, podendo
alguma diferenciação ser ocasionada pela severidade do
caso. No entanto, segundo o relato dos progenitores
existe uma boa adaptação da criança aos diferentes
contextos. Os dados da CBCL mostram precisamente o
contrário, i.e., que os valores para o ajustamento global
dividem-se entre o nível clínico e normativo,
apresentando grande parte das crianças problemas de
internalização. Ao nível das competências, grande parte
das crianças apresenta boas competências, o que sugere
um bom prognóstico.
A vitimação da criança por exposição à violência
interparental é uma experiência complexa, de enorme
variabilidade em termos do impacto que causa no seu
desenvolvimento global.
Palavras-chave:
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Trajetórias de vida de correios de droga: percursos, significados e motivações do crime
Joana Labrincha Costa dos Santos
Universidade Fernando Pessoa
Aluna do programa de Doutoramento em Ciências Sociais (Psicologia)
Orientadoras: Prof.ª Doutora Ana Sacau e Prof.ª Doutora Raquel Santos

O presente trabalho versa sobre os percursos de vida,
significações e motivações do crime em homens detidos
em Portugal pela sua participação enquanto correios no
tráfico internacional de drogas. Procuramos identificar
eventuais regularidades no percurso de vida de correios
de droga e ausência de antecedentes criminais, e ainda
perceber se o seu envolvimento no crime está associado
a protagonismo ou vitimação. Na revisão do estado da
arte, percebemos que o número crescente de correios de
droga e a falta de estudos acerca desta temática justifica
uma urgente e necessária investigação acerca desta
problemática. Ao nível teórico, partimos de abordagens
acerca das trajetórias de vida e envolvimento no crime
em geral, para nos determos em particular sobre as
trajetórias de vida de correios de droga.
O estudo empírico desenvolvido seguiu uma lógica de
investigação indutiva, para construção de teoria a partir
dos dados. Foi realizado um primeiro estudo, de cariz
quantitativo, para caracterização sociodemográfica e

jurídico-penal de correios de droga. Seguiu-se um estudo
de metodologia qualitativa, em que pretendíamos aceder
às narrativas dos reclusos sobre o modo como o tráfico
surge nas suas trajetórias de vida. Neste estudo, os dados
foram recolhidos através da realização de entrevistas
qualitativas aprofundadas a 24 correios de droga
recluídos num Estabelecimento Prisional do Norte do
País, a partir de um guião de entrevista “Trajetórias de
vida de correios de droga”, uma versão adaptada de um
guião proposto de Matos, Machado, Barbosa e Salgueiro
(2010). Posteriormente, as entrevistas foram transcritas
e analisadas sob os pressupostos da grounded analysis,
com recurso ao programa informático Nvivo10.
Palavras-chave: prisão, reclusos, tráfico internacional de
droga, correios de droga, trajetórias de vida

Para uma Psicologia de fusão no fenómeno da aculturação
Joaquim Filipe Peres de Castro
Independente
Doutor em Ciências Sociais (Psicologia) (UFP)
Orientadores: Prof. Doutor Milton Madeira e Prof. Doutor Floyd Rudmin

Na presente comunicação se pretende abordar, mostrar e
operacionalizar a aculturação como um fenómeno
interativo e dinâmico, no qual a aprendizagem recíproca
é regulada pelas motivações aculturativas. A Psicologia
encontra-se também numa posição privilegiada para
abordar o fenómeno da aculturação, uma vez que a
aprendizagem e a motivação são duas temáticas
fundamentais da mesma. A cultura brasileira, que se
encontra em formação, se ajusta a um delineamento de
pesquisa que pretende verificar, em simultâneo, a

manutenção cultural, as misturas e as mudanças
culturais, sendo ainda que se ajusta às conceptualizações
iniciais do fenómeno da aculturação de Powell, de
Simons e de Redfield, Linton e Herskovits.
Palavras-chave:
aculturação,
migrações, Freyre

psicometria,

emic,

Bateria de Investigação Neuropsicológica — BIN
Adriana Elena Rodrigues Rua
Instituto Quintino Aires
Aluna do programa de Doutoramento em Ciências Sociais (Psicologia)
Orientadores: Prof.ª Doutora Susana Marinho e Prof. Doutor Quintino Aires

O projeto tem como objetivo validar um conjunto de
provas que avaliam os analisadores do sistema visual,
auditivo, somatocinestésico, motor, da atenção, da
linguagem e das funções executivas, que constituem a
Bateria de Investigação Neuropsicológica (BIN), através
da aplicação da mesma a sujeitos de sete anos de idade.
Segundo Luria, «… a investigação neuropsicológica não se
pode nunca limitar à simples indicação de diminuição de
uma outra forma da atividade psíquica. Ela deve fazer
sempre a análise qualitativa (estrutural) do sintoma
observado, indicando (...) o caráter do defeito verificado
e quais as causas (ou fatores) que levam ao aparecimento
deste defeito» (1969, p.306).
A análise qualitativa permite identificar a causa dos
erros, isto é, o fator ou fatores comprometidos, o que
permite relacionar o nível psicológico da ação com os
seus mecanismos cerebrais, uma vez que cada ação
requer a participação de diferentes fatores (Quintanar e
Solovieva, 2008).

O processo de internalização decorre adentro de uma
relação com um “veterano competente”, fazendo surgir
o conceito de zona de próximo desenvolvimento (ZPD),
processo dinâmico pelo qual o que era inter-psicológico
se torna intra-psicológico. Como escreveu Dorothy
Robbins, citando Newman e Holzman (1996), «a
particular relational activity that simultaneously is and
makes possible the transforming of rigid behaviour (forms
of live that have become alienated and fossilized) into
new forms of life» (2001, p. 97).
Neste sentido, surge a necessidade de desenvolver e
validar a BIN, de forma a entender o conjunto de fatores
comprometidos, em subdesenvolvimento e os que se
encontram em ZPD, permitindo estruturar o plano mais
adequado.
Palavras-chave: investigação neuropsicológica, funções
nervosas superiores, analisador neuropsicológico, sistema
funcional, zona de próximo desenvolvimento

Acufenos: Caracterização biopsicossocial, desenvolvimento e avaliação da eficácia de uma
intervenção psicológica
António Vasco de Oliveira
Hospital das Forças Armadas — Pólo do Porto
Aluno do programa de Doutoramento em Ciências Sociais (Psicologia)
Orientadores: Prof.ª Doutora Rute Meneses e Prof. Doutor Nuno Silva Cunha

Os acufenos são a percepção de um som que não é
gerado por uma fonte externa, sendo inaudível pelos
outros. Os indivíduos com acufenos tendem a relatar um
conjunto de dificuldades derivadas dos mesmos e uma
qualidade de vida (QDV) inferior à da população geral.
Assim, os objectivos do presente estudo são: (a)
sistematizar os motivos que sustentam a proposta de
implementação rotineira de um programa de promoção
da QDV para indivíduos com acufenos; (b) apresentar
uma proposta de um programa deste tipo, com base na
literatura e experiência clínica e (c) avaliar a eficácia de
tal programa.
A ansiedade, a depressão, as estratégias de coping, o
optimismo,
a
auto-eficácia,
a
espiritualidade,
particularmente pela relação com o coping religioso, e o
suporte social foram identificados como aspectos a
investigar/intervir nos indivíduos com acufenos, até pela

relação com a sua QDV. Surgiu, assim, a necessidade de
um plano de intervenção que complemente o tratamento
habitual e que possa contribuir para melhorar a sua QDV,
tendo-se optado pelo recurso a um manual impresso
(biblioterapia). Para avaliar a eficácia do manual
desenvolvido, foram avaliados 58 indivíduos com
acufenos, divididos em dois grupos: grupo de intervenção
(N=27) e grupo de comparação (N=31).
Os dados (longitudinais) obtidos até ao momento são
promissores relativamente à utilidade do programa
implementado.
Palavras-chave: acufenos, biblioterapia, caracterização
biopsicossocial, intervenção psicológica, qualidade de
vida

A teoria da aprendizagem para guitarra jazz: ensino versus tutoria
Carlos Alberto Ferreira Viegas
Conservatório Artes e Comunicação FUOB
Pós-Doutoramento em Psicologia da Aprendizagem e do Ensino pela UFP (UFP)
Supervisor: Prof. Doutor Milton Madeira

O presente estudo na área da Psicologia da aprendizagem
e do ensino tem como visão principal desenvolver
estratégias de aprendizagem para implementá-las na
prática do ensino/tutoria da guitarra jazz, tanto em
contextos formais como informais, com o intuito de
ajudar professores nesta prática e, consequentemente,
os seus alunos (crianças e adultos). Este estudo contém
um syllabus de exames de grau (graded exams) em
execução de guitarra jazz/blues, que serve como um
guia de aprendizagem estruturado. São mencionadas
técnicas de motivação para todos os alunos e tutorandos,
ajudando-os assim a alcançar os seus objetivos e todo o
seu potencial. Adicionalmente, foi defendido que os
estudantes de música aprendem melhor através da
tutoria (tutoring) do que do ensino (teaching) no caso da

aprendizagem de um instrumento musical, e que as
metodologias de aprendizagem da guitarra e seus fatores
psicológicos e psicomotores foram necessários para
alcançar esta proposta, utilizando como instrumentos de
pesquisa três avaliações da tutoria e três avaliações dos
parâmetros da experiência da aprendizagem observada,
para se poder detetar os perfis psicológicos dos
estudantes de guitarra jazz.
Palavras-chave:
estratégias
de
aprendizagem,
motivação, ensino versus tutoria, fatores psicológicos e
psicomotores da aprendizagem da guitarra

Ciências Sociais (Ciências Empresariais)

Programas de voluntariado empresarial – estudo de caso do programa “On Demand
Community”
Rui Filipe Pereira Bertuzi da Silva
ISCAP-IPP
Aluno do programa de Doutoramento em Ciências Empresariais (Gestão)
Orientadora: Prof.ª Doutora Teresa Toldy

São muitas as empresas que promovem junto dos seus
colaboradores programas de voluntariado. Além dos
colaboradores, temos também um outro grupo de
intervenientes cuja opinião é muito importante ser
ouvida, que são as entidades beneficiárias desse
voluntariado. Na literatura existem vários estudos que
tentam analisar o impacto dos programas mencionados,
mas a um nível mais abrangente no que respeita ao
número de empresas, e não estudam o impacto para as
entidades beneficiárias e colaboradores. Estes estudos
abrangem muitas empresas e avaliam pontos de vista
gerais e deixam de fora da sua análise os específicos.
Depois de efectuada uma revisão bibliográfica, achamos
que seria útil avaliar o efeito de um programa de
voluntariado para uma empresa específica. O objetivo
principal da investigação é responder à questão se este
tipo de programas tem impacto nos colaboradores e nas
entidades beneficiárias. Uma vez que não foi encontrado

nenhum questionário para aplicação a apenas um
programa específico, foi desenvolvido um de raiz. Esse
questionário foi enviado às entidades beneficiárias,
abordando aspectos que vão desde a avaliação do
voluntário, motivação, benefício, imagem, desempenho
e utilidade. Para os colaboradores foram efectuadas
entrevistas, e o guião foi criado também ele de raiz, à
semelhança do questionário.
Após a recolha dos questionários e das entrevistas,
procedemos ao respectivo tratamento. Os questionários
foram tratados quantitativamente com recurso ao
software SPSS, e as entrevistas foram tratadas
qualitativamente utilizando o software WebQDA.
Palavras-chave: responsabilidade social, voluntariado,
desenvolvimento sustentável

Requisitos prévios de eficácia da prevenção dos riscos psicossociais no trabalho: O papel
dos gestores
J. Aguiar Coelho
Instituto Português de Oncologia do Porto
Doutor em Ciências Sociais (Estudos Europeus) (UFP)
Orientador: Prof. Doutor João Casqueira Cardoso

A eficácia da prevenção de riscos psicossociais no
trabalho exige a verificação de um conjunto de
requisitos: 1) um quadro teórico adequado; 2) a definição
de um perfil profissional e funcional do Psicólogo da
Saúde Ocupacional; 3) a identificação das competências,
atitudes e comportamentos dos gestores. A presente
comunicação irá centrar-se apenas neste último ponto. O

primeiro, porque ainda está em fase de amadurecimento;
o segundo, porque já foi objeto de uma nossa publicação
recente.
Palavras-chave:
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Avaliação de desempenho em hotéis de 4 e 5 estrelas pertencentes a cadeias hoteleiras a
operar em Portugal
Maria Luísa de Quadros de Almeida Ribeiro
Universidade Fernando Pessoa
Doutora em Ciências Empresariais (Gestão) (UFP)
Orientadora: Prof.ª Doutora Ana Salazar

Este estudo investiga a avaliação de desempenho em
hotéis de quatro e cinco estrelas pertencentes a cadeias
hoteleiras a operar em Portugal, procurando identificar
as métricas utilizadas, a importância que lhes é atribuída
enquanto ferramenta sistematizada de apoio à tomada
de decisões, e a forma como a sua utilização concretiza
práticas de gestão associadas ao balanced scorecard de
Kaplan e Norton (1992; 1996).
Os dados foram recolhidos através de uma sondagem
aplicada a 167 hotéis integrados em 34 cadeias
hoteleiras.
Os resultados do estudo indicaram que apesar dos hotéis
utilizarem medidas de avaliação de desempenho de
diferentes perspectivas, a maioria não reconhece e/ou
não utiliza directamente o balanced scorecard.
Verificou-se uma utilização balanceada das quatro
perspectivas propostas por Kaplan e Norton (1992; 1996),
a existência de uma correlação linear positiva entre as
mesmas e um contributo das perspectivas de
aprendizagem e crescimento, interna e do cliente para o

desempenho financeiro das organizações. Estes
resultados também foram constatados ao nível das
importâncias atribuídas às diferentes métricas de
avaliação de desempenho.
Relativamente às práticas de gestão verificou-se uma
aproximação à filosofia do balanced scorecard. Com
referência à distinção entre cadeias que o utilizam (ou
não), verificou-se a existência de um maior alinhamento
e actividade de monitorização por parte dos directores
de hotéis da Tivoli Hotels & Resorts, a única cadeia
identificada como utilizando o balanced scorecard.
Do conjunto destes resultados percebe-se a possibilidade
de desenvolvimento desta ferramenta de gestão
estratégica nos hotéis pesquisados, conducente a uma
maior eficiência e sucesso empresarial.
Palavras-chave: avaliação de desempenho, balanced
scorecard, hotelaria em Portugal

Clusterização vs internacionalização: Construção de um modelo para São Tomé e Príncipe
Albertino da Boa Morte Francisco
Universidade Fernando Pessoa
Aluno do programa de Doutoramento em Ciências Empresariais (Gestão)
Orientador: Prof. Doutor Jorge Costa

Apesar de haver uma extensa literatura sobre
“internacionalização”, os autores parecem concordar
com o argumento central, que assume que (1) mercados
internacionais trazem novos requisitos para a prospeção
e exploração, para além daqueles que as empresas têm
aprendido a nível nacional; (2) as empresas que estão
integradas
em
arranjos
inter-organizacionais
particulares, estão melhor equipadas para enfrentar o
desafio de internacionalização, devido aos atributos
estruturais e culturais desses arranjos. Alguns desses
arranjos constituem comunidades especializadas, atores
públicos e privados, que são mais eficazes no
desenvolvimento
de
mecanismos
de
apoio
à
internacionalização das empresas. Assim, os arranjos
sociais diferem nas suas características estruturais e
institucionais, nos recursos que possuem e na maneira
em que a sua cultura organizacional favorece a inovação
e a internacionalização.

Não se tratam apenas de empresas de países
desenvolvidos a se beneficiarem de uma política
industrial destinada à internacionalização, mas também
— e de forma muito reconfortante — as empresas dos
países em desenvolvimento, como é o caso da maior
parte dos países da CPLP, podem ser bem
“contaminadas”,
em
termos
de
repercussões,
oportunidades
de
emprego,
empreendedorismo,
redistribuição de renda, etc., pela difusão, no seu
território, de relações com os clusters de empresas dos
países desenvolvidos.
Palavras-chave: inovação social, internacionalização,
sistema económico, exportação, clusters empresariais,
CPLP

Análise da viabilidade econômico-financeira para utilização de biodigestores na geração
de energia elétrica a partir de dejetos de suínos: estudo comparativo entre Brasil e
Portugal
Anderson Catapan
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Brasil)
Pós-Doutoramento em Ciências Empresariais (Gestão) (UFP)
Supervisor: Prof. Doutor António Cardoso

Esta pesquisa de pós-doutoramento teve o objetivo de
calcular o ponto de equilíbrio, em número de animais,
para viabilizar a implantação de biodigestores para a
produção de energia elétrica, com a utilização de
dejetos de suínos no Brasil e em Portugal. Com o intuito
de cumprir este objetivo, foram levantadas informações,
através de entrevistas, relativas aos investimentos
iniciais e as entradas e saídas de caixa para o fluxo de
caixa do projeto. Os fluxos dos dois países foram
projetados independentemente. Então, foi calculado o
Valor Presente Líquido (VPL) do projeto e, através da
ferramenta Atingir Meta do Excel, calculado o número
mínimo de animais para viabilizar a implantação. Então,
foi rodada a simulação de Monte Carlo para mensurar a

sensibilidade dos parâmetros de entrada. Os resultados
ilustraram que o ponto de equilíbrio são 1040 suínos para
o Brasil e 837 para Portugal. Considerando as premissas
da Simulação de Monte Carlo e considerando que
p(VPL<0) = p(Taxa Interna de Retorno < Taxa Mínima de
Atratividade) precisa ser no máximo 0,20 (menor risco do
investidor perder dinheiro), sugere-se implantar o
biodigestor para propriedades com, no mínimo, 1095
suínos no Brasil ou 880 em Portugal.
Palavras-chave: biodigestor, simulação de Monte Carlo,
viabilidade financeira, valor presente líquido, Brasil,
Portugal
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Formulação do Plano Estratégico de Turismo para o Amazonas: um estudo sobre o
ecoturismo e seu potencial para a diferenciação
Angela Neves Bulbol de Lima
Universidade Federal do Amazonas (Brasil)
Aluna do programa de Doutoramento em Ciências da Informação (Marketing, Publicidade e Relações Públicas)
Orientadora: Prof.ª Doutora Ana Salazar

O presente trabalho tem como proposta formular um
plano estratégico de turismo para o Amazonas, fazendo
uso de toda a potencialidade de seu ecoturismo para
diferenciação e competitividade do Estado, versando
sobre os fundamentos, o histórico e as megatendências
do turismo em seu aspecto global, bem como a realidade
do turismo no Brasil e no Amazonas. Falaremos ainda
sobre os fundamentos do marketing, culminando no
marketing turístico, expondo dados sobre o branding,
pois propõe-se a utilizar o ecoturismo como branding
para o Amazonas; a partir daí, a pesquisa incide sobre

estratégia e desenvolvimento de destinos turísticos. Por
fim, iremos apresentar a formulação da estratégia de
marketing e branding para o turismo no Amazonas
fazendo-se valer de sua arte, cultura, gastronomia e, em
especial e mais maciçamente, do ecoturismo para
figurarem como elementos de diferenciação competitiva.
Palavras-chave: turismo,
ecoturismo e Amazonas
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O mito da Aéropostale na ilha de Santiago. Mistérios da Calheta de São Martinho
Wlodzimierz J. Szymaniak
Universidade Jean Piaget (Cabo Verde)
Pós-Doutoramento em Literatura Hispano-Americana (UFP)
Supervisora: Prof.ª Doutora Ana Toscano

A comunicação apresenta investigações relacionadas com
o legado da companhia áerea Aéropostale que teve a sua
base na ilha de Santiago nos anos vinte do século XX. O
trabalho confronta fontes literárias e documentais com o
património material quase completamente esquecido e
abandonado. Apresenta também algumas sugestões para
o aproveitamento turístico quer do mito, quer do local,

onde além da beleza da paisagem, existe também
património material terrestre e subaquático.
Palavras-chave: Aéropostale, Santiago, Cabo Verde,
património
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Nelson Di Maggio – um uruguaio na Lisboa dos anos 60
Isabel Maria Figueira Marques Monteiro
Universidade Fernando Pessoa
Aluna do programa de Doutoramento em Ciências da Informação (Teoria e História da Comunicação)
Orientador: Prof. Doutor Eduardo Paz Barroso

Nelson Di Maggio, nascido no Uruguai, foi um dos críticos
de arte que nos anos 60 marcou o panorama cultural
português. A sua estadia em Lisboa, fruto de um feliz
acaso e motivada por uma Bolsa da Fundação Calouste
Gulbenkian para estudar o estilo Manuelino, acabou por
resultar numa colaboração consistente e persistente com
o Jornal de Letras e Artes. Foi crítico de arte desse
jornal entre 1965 e 1967 e, de todos os que por lá

passaram entre 1961 e 1970, o que mais artigos aí
publicou sobre arte portuguesa e as exposições da época.
Pretendemos traçar um retrato do autor e da sua escrita,
e da importância de ambos na dinâmica do campo
artístico português da década de 60.
Palavras-chave: Nelson Di Maggio, crítica de arte em
Portugal nos anos 1960; Jornal de Letras e Artes

Antoine D'Agata: desejo e morte
José Manuel Bacelar
Universidade Fernando Pessoa
Aluno do programa de Doutoramento em Ciências da Informação (Comunicação Audiovisual)
Orientador: Prof. Doutor Eduardo Paz Barroso

A arte contemporânea tem um lugar privilegiado para a
produção fotográfica que tem por tema a vida íntima do
artista e a sua envolvente. As imagens produzidas são o
fruto de um total envolvimento na situação que está a
ser fotografada. É um diário em imagens, um diário
íntimo. Produzem-se fotogramas decorrentes de
experiências fora do senso comum, que extrapolam o
convencional. As práticas são mostradas de forma crua,
sem glamorização.
Será este um novo rumo para alguns fotógrafos
documentais? Analisar o trabalho de Antoine D’Agata

(Magnum Photos) mostrando os seus diários íntimos,
reflectir sobre este novo caminho da fotografia
documental
e
a
sua
apropriação
pela
arte
contemporânea será o propósito desta comunicação.
Palavras-chave: diário íntimo, fotografia, fotografia
documental,
arte
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Estratégias de intervenção em saúde pública: o impacto da investigação-acçãoparticipação na comunidade atlanticense, Colômbia 2013-2014
Ines Sofía Morales Salcedo
Secretaria Departamental de Salud del Atlantico e Universidade del Norte (Colômbia)
Doutora em Ciências Sociais (Antropologia) (UFP)
Orientadores: Prof. Doutor Álvaro Campelo e Prof. Doutor Rodrigo Mariño

Pretende-se com essa comunicação apresentar as
actividades realizadas como orientadora de projectos na
área da saúde pública, com uma ênfase sócioantropológica na comunidade do Concelho do Atlântico,
localizado na Costa Norte da Colômbia. Estes projectos
desenvolveram-se no marco das políticas implementadas
pelo governo nacional e local, com a participação de uma
equipa transdisciplinar, intervindo-se na população alvo
de estudo após os resultados.
A intervenção realizada focalizou-se em três projectos
que visaram caracterizar e intervir na população com
VIH-SIDA, na saúde oral nas crianças escolarizadas e o
binómio mãe-filho desde o período de gravidez até ao
pós-parto. Os três estudos foram probabilísticos,
descritivos, exploratórios e analíticos. Um deles, o
qualitativo, teve uma abordagem etnográfica.

Destes projectos resultaram estratégias que estão ser
desenvolvidas, sendo uma delas levada a nível nacional e
a produtos de inovação.
Serão apresentados também os resultados dos projectos
de investigação na formação, que foram desenvolvidos
em estudantes de licenciatura e de pós-graduação.
Estes projectos contaram com o apoio orçamental do
Governo nacional e local.
Palavras-chave: Plano Decenal de Saúde Pública,
atenção materno-infantil, VIH-SIDA, saúde oral,
tecnologia em saúde, inovação e investigação
transdisciplinar

Memórias e narrativas de vida dos professores do Estado do Maranhão, Brasil
Maria Eunice Campos Brussio
Secretaria de Educação (SEMED) (Brasil)
Doutora em Ciências Sociais (Psicologia) (UFP)
Orientador: Prof. Doutor Milton Madeira

Abordam-se a memória e as narrativas dos professores do
Maranhão (Brasil), assim como as lembranças e as
reflexões, descrevendo momentos de suas vidas, desde
suas infâncias até ao primeiro contato com a escola,
além de relembrar momentos divertidos, melindrosos e
trocas de experiências com os colegas. Percebeu-se a

força de repreensão que a escola tradicional teve, como
influência na vida dos professores.
Palavras-chave: memória,
sonhos, experiências

narrativas,

lembranças,

A trajetória da formação sindical do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das
Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão - SINPROSEMMA
José dos Santos Brussio
Secretaria de Estado da Educação (Brasil)
Aluno do programa de Doutoramento em Ciências Sociais (Sociologia)
Orientadora: Prof.ª Doutora Paula Mota Santos

Na presente comunicação aborda-se a formação sindical
dos filiados do Sindicato dos Trabalhadores em Educação
das Redes Públicas Estadual e Municipal do Maranhão –
SINPROESEMMA. Pontuou-se a Origem do Sindicato, as
Concepções Sindicais e as práticas políticas sindicais. A
trajetória da Formação Sindical dos filiados do
SINPROESEMMA remota aos anos de 1976, quando a
Constituição Brasileira não permitia a criação de
sindicatos para os funcionários públicos. Contudo, no
Estado do Maranhão os professores se organizavam e
tinham uma formação voltada para os conteúdos de sala

de aula, em acordo a Secretaria de Estado, ministrados
em todos os municípios em que o sindicato tinha núcleos
fundados pela Associação de Professores do Estado do
Maranhão – APEMA, da qual o SINPROESEMMA é
signatário.
Palavras-chave:
formação
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Políticas bibliotecárias em Portugal
António José Borges Regedor
Universidade Fernando Pessoa
Doutor em Ciências da Informação (Biblioteconomia e Arquivo) (UFP)
Orientadora: Prof.ª Doutora Judite Freitas

As políticas culturais na expressão de políticas de leitura
pública em Portugal, afastam-se do modelo anglosaxónico da denominada free library para adoptar uma
concepção mais patrimonial, conservadora.
As políticas bibliotecárias como extensão das políticas
culturais nunca tiveram no país uma dimensão nacional.
O facto de sempre terem sido remetidas para a esfera
municipal, nunca lhes conferiu dimensão nacional. O

primeiro exemplo de rede nacional coerente foi, em
Portugal, uma rede de bibliotecas de leitura pública de
iniciativa privada: a Fundação Calouste Gulbenkian.
Palavras-chave: cultura, política bibliotecária, leitura
pública, biblioteca, município

Are the public resources for the public? Analysis of the public financial watchdog
institutions in “agencification”
Mwiga Wiljonsi Mbesi
Universidade Fernando Pessoa
Aluno do programa de Doutoramento em Ciências Sociais (Serviço Social)
Orientador: Prof. Doutor Paulo Vila Maior

In spite of the increased visibility of the adoption of the
NPM and its agencification, there are still key questions
regarding the achievement of VFM in the utilization of
public resources. Much is not known about the public
financial watchdog institutions’ (SAI) mandate and
autonomy in performing their oversight responsibilities.
Likewise, the position, especially the involvement of the
public in the accountability framework is largely
unknown. This abstract describes the general overview of
the dissertation, which aims at exploring the usefulness
of public financial watchdogs in assuring VFM in the
utilization of public resources according to the NPM
doctrine. It also analyses the position of the public in the

agencification framework. Besides the research
assumptions and objectives, the paper describes the
qualitative research design, strategically focusing on
Tanzanian case study. It also presents the adopted
techniques of data collection and analysis, including the
questionnaires, in-depth interview and documentary
review.
Palavras-chave: NPM, agenciamento, VFM, vigilância
pública financeira, o público

Capitães do Fim
António Inácio Correia Nogueira
Aluno do programa de Doutoramento em Ciências Sociais (Sociologia)
Orientador: Prof. Doutor Rui Maia

Nos anos terminais da Guerra do Ultramar, a Academia
Militar deixou de cumprir, por falta de candidatos, a sua
missão capital: formar as elites militares intermédias de
combate. Os Capitães do Quadro Permanente
soçobraram. Ficou-se em presença de um Exército quase
miliciano, num clima de forte contestação à guerra e de
fraca motivação para lhe dar continuidade. No entanto, a
defesa do Império, a todo o custo, era a política vigente,
apesar do visível cansaço da Nação.
Para ajudar a obviar este desiderato, e de forma
surpreendente, foi determinada a formação acelerada de
Capitães milicianos na Escola Prática de Infantaria.
Formaram-se à volta de 160 por ano. Em cerca de 14
meses fazia-se de um estudante universitário, quase
sempre, em estádio avançado de licenciatura, ou já
licenciado, um Capitão combatente para actuar nos
teatros de guerra mais exigentes de Angola, da Guiné e
de Moçambique. O modo de selecção destas novas elites
pelejadoras e a formação apressada a que foram

sujeitas, deram ensejo a que alguns as apelidassem,
desdenhosamente, por “Capitães de proveta” ou “de
“aviário”. Aplica-se, neste contexto, em alternativa, a
expressão Capitães do Fim.
Como foram seleccionados, formados e que desempenhos
e protagonismos tiveram estes Capitães?
A resposta tem enquadramento na sociologia e na
história, ainda que de especificidade militar, em
coerente continuum de procedimentos metodológicos
qualitativos
e
quantitativos.
Com
recurso
a
autobiografias e a histórias de vida de guerra de muitos
dos actores-capitães ainda vivos, valorando-se dessa
forma o tecido da participação-acção, entrecruzando os
fios de vida das pessoas com aquilo que foi o seu terreno,
o irrepetível e o individual.
Palavras-chave: capitão, guerra, ultramar, desempenho,
protagonismo

Cluster do mar e desenvolvimento de Cabo Verde: constrangimentos e propostas de solução
Simão Paulo Rodrigues Varela
Universidade Jean Piaget de Cabo Verde e Universidade de Cabo Verde
Pós-Doutoramento em Desenvolvimento Internacional e Globalização (UFP)
Orientador: Prof. Doutor Victor da Rosa

A implementação do cluster do mar em Cabo Verde
requer a superação dos desafios, com realce para o
reforço do capital social e humano, os portos, a logística,
o transporte marítimo, a implementação e o reforço do
turismo náutico, os procedimentos de transbordos, os
meios financeiros.
O papel do Estado na implementação do cluster do mar
em Cabo Verde surge enquanto promotor para o arranque
e o incentivo, pelo que deverá criar um ambiente
favorável à iniciativa privada, promover a investigação
científica, bem como apoiar os setores de atividades a
integrarem esse modelo de desenvolvimento e,

sobretudo, captar o interesse de investidores com
dimensão global e a iniciativa empresarial nacional,
tendo em consideração a internacionalização da
economia cabo-verdiana integrada no processo de
globalização, e com base em medidas de políticas
públicas e estratégias assertivas.
Palavras-chave: Cabo Verde, cluster do mar, modelos de
desenvolvimento, constrangimentos, propostas de
solução

