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ESECS - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais

(Re)Ver TV na construção de olhares: um estudo sobre a RTP Açores.
Vieira, Sónia Marisa

http://hdl.handle.net/10400.26/41815

O objetivo desta dissertação é analisar como a RTP-Açores, nomeadamente o Telejornal,
marcou a passagem do seu trabalho para as redes sociais no contexto da pandemia da
Covid-19. A pandemia trouxe muitos constrangimentos e, à semelhança de outras áreas e
setores, também o mundo da comunicação e dos média teve de se ajustar no sentido de
continuar a cumprir o seu propósito neste caso enquanto canal público de televisão na Região
Autónoma dos Açores. As redes sociais assumem-se cada vez mais como uma ferramenta
que faz parte integrante do nosso dia-a-dia numa perspetiva pessoal e profissional. Então
colocámos várias questões, entre as quais como a RTP-Açores fez a sua transição para as
redes sociais? Adaptou os seus conteúdos? Criou novos? Como abraçou o desafio? Esteve
perante novas oportunidades de relação com a sua audiência? Esta análise pretende encontrar
eventuais respostas num contexto de mudança e crise conjuntural à escala global em que o
Arquipélago dos Açores, ainda que pela sua descontinuidade geográfica, quer em relação a
Portugal Continental, quer inter-ilhas, não ficou de fora.
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ESECS - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais

Contributos para a construção do pensamento crítico. A Filosofia na Educação
Pré-escolar.
Viegas, Catarina Ricardo

http://hdl.handle.net/10400.26/41817

O presente relatório descreve e reflete o percurso experienciado no âmbito da Prática e Intervenção
Supervisionada do Mestrado em Educação Pré-Escolar realizado na Escola Superior de Educação e
Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Portalegre. O projeto que nele se descreve decorreu nos anos
letivos 2019-2020 e 2020-2021, em contexto de Creche e de Educação Pré-Escolar, respetivamente.
Situamo-nos na Educação Pré-escolar, nos seus princípios e fundamentos educativos e nos seus
objetivos e pretendemos destacar a importância de, na gestão pedagógica diária, serem criadas
oportunidades para que as crianças usem o seu pensamento e para que os educadores de infância
intencionalizem as suas práticas no sentido da promoção da construção do pensamento crítico pelas
crianças. Assim, através de um projeto de investigação-ação desenvolvemos oportunidades para que
a criança exercitasse o seu pensamento num sentido crítico através de situações de questionamento,
com recurso à Filosofia com Crianças. Acompanhámos a ação realizada ao longo do estudo através da
prática de uma constante observação e reflexão da atividade desenvolvida, de forma a irmos melhorando
a ação educativo-pedagógica e não nos desviando dos objetivos que nos moveram. Concluímos que as
oportunidades para ir construindo um pensamento mais crítico, não sendo fáceis de concretizar, podem
assentar na prática de um bom questionamento com recursos a momentos e situações enquadradas
na Filosofia com Crianças.
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ESECS - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais

Solidão e sintomas depressivos no idoso institucionalizado.
Jesus, Ludmila Souza Oliveira

http://hdl.handle.net/10400.26/41448

O presente trabalho de Investigação teve como foco principal confirmar a relação forte e positiva entre
Solidão e Depressão no Idoso Institucionalizado. No que tange a pesquisa exploratória e bibliográfica,
portanto, de caráter misto, desenvolvida no presente, procurou-se estabelecer conexões entre as duas
temáticas principais (Solidão e Depressão), em um grupo fundamental: o sujeito idoso, abordando os
conceitos e assuntos relacionados aos tópicos, através dos informes disponíveis por desenvolvedores
de estudos no universo da Depressão e Solidão no Indivíduo Idoso. No que corresponde à coleta
dos dados obtidos, para correlacionar com as duas variáveis estudadas, se fez através da aplicação
de questionários, quais foram: Escala da Solidão – UCLA, Escala da Depressão Geriátrica –EDGE,
questionário sóciodemográfico e a pergunta única que facilitou a iniciação da comunicação verbal, com
os idosos participantes. Fundamentalmente, o presente estudo tem caráter quantitativo, descritivo,
correlacional e transversal, desenvolvida em uma população amostral de 22 idosos, acima de 60 anos.
As informações sociodemográficas se fizeram importante para conhecer a amostra que seria estudada.
Encontrou-se um resultado, praticamente unânime, quanto à percepção de bem-estar do idoso institucionalizado e a comunicação verbal adotada pelo profissional de enfermagem. A partir da análise dos dados,
a triangulação das informações coletadas, no que se refere à Sintomatologia Depressiva e Solidão nos
idosos Institucionalizados e os benefícios advindos da manutenção de uma comunicação verbal sadia e
rica com a Enfermagem e o utente, consegue responder às indagações surgidas ao longo da construção
do trabalho, respondendo à problemática inicial e chegando aos objetivos anteriormente traçados, a
demonstrar as hipóteses possíveis. Concluiu-se que a implementação deste tipo de comunicação é
eficaz para minimizar o sentimento de Solidão e Sintomas Depressivos, sobretudo para a promoção e
manutenção das relações sociais nos idosos.
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ESECS - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais

Perspetivas sobre o processo de institucionalização entre grandes idosos.
Martins, Alexandra Ferreira

http://hdl.handle.net/10400.26/41426

O presente projeto de intervenção visa estudar quais as perceções que os idosos com oitenta, ou mais
anos, têm sobre o processo de institucionalização e, a partir daí, propor um conjunto de intervenções
que facilitem este processo. Para a sua concretização, optou-se por utilizar uma entrevista estruturada,
a uma amostra de doze idosos: três dependentes e três independentes, em contexto domiciliário, e três
dependentes e três independentes, em contexto institucionalizado. Após a análise dos resultados de
diagnóstico, concluiu-se que os idosos independentes, em contexto domiciliário, encaram a institucionalização como a última resposta às suas necessidades existenciais, pois segundo eles, este processo
só poderia ser justificado caso padecessem de alguma incapacidade prejudicial ao seu bem-estar. Por
outro lado, no que concerne aos idosos dependentes, nas mesmas condições, não é rejeitada a ideia
de institucionalização, pois apesar de disporem de uma ajuda significativa, por parte de cuidadores
informais, para a realização de tarefas do quotidiano, os idosos não se conformam com a sobrecarga
que “impõem” aos seus cuidadores, considerando-se “um fardo”. Desta forma, olham para a institucionalização, como uma passível solução para o seu “problema”. No que toca aos idosos dependente e
independentes em ERPI (Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas), são indicados dois grandes
motivos que os levaram a recorrer à institucionalização, a falta de recursos sociais e o medo de queda.
De acordo com as respostas obtidas através das entrevistas, é percetível, que, apesar da institucionalização apresentar muitos pontos positivos, também são realçados alguns pontos negativos, como é o
caso do sedentarismo. Como forma de dar respostas a alguns problemas diagnosticados e de melhorar,
em alguns aspetos, a qualidade de vida dos quatro grupos de idosos em estudo, foram idealizadas
algumas atividades de intervenção, de acordo com as necessidades dos idosos.
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ESECS - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais

As associações desportivas e artísticas como espaços promotores do
desenvolvimento e inclusão de crianças e jovens em risco. Um campo de
intervenção para o Serviço Social.
Vieira, Francisca de Figueiredo

http://hdl.handle.net/10400.26/40845

O presente trabalho pretende estudar o impacto e a influência que as associações desportivas
e/ou artísticas têm na vida de crianças e jovens, particularmente daquelas que se encontram
em situação de risco, e se a inserção do serviço social nesta área poderá melhorar a situação
vivida por estas famílias. Para isso, optámos por dois tipos de metodologia. Na qualitativa,
o instrumento de recolha de dados selecionado foi a entrevista semi-diretiva, tendo sido
entrevistados 10 pessoas das principais áreas deste estudo, nomeadamente 3 assistentes
sociais, 3 professores, 2 dirigentes e 2 treinadores, estes quatro últimos pertencentes às
associações que aceitaram participar no estudo e enviar o inquérito por questionário online
às famílias que integram a associação. O território em estudo localiza-se na vila de Salvaterra
de Magos, Santarém, Portugal. Este inquérito por questionário foi o segundo instrumento de
recolha de dados selecionado, neste caso uma metodologia quantitativa. As duas associações
que aceitaram participar foram a Associação Grupo de Dança Dream Dancing e o Clube de
Trampolins de Salvaterra. Com este estudo foi possível confirmar a importância do desporto
e das artes na vida das crianças e jovens que as praticam, bem como o impacto que têm
no seu desenvolvimento biopsicossocial. Além disso, comprovou-se também a importância
da inserção do serviço social nesta área que ainda pouco ou nada está desenvolvida, e que
seria fundamental a sua inserção neste campo, para bem das crianças, jovens e também das
associações e da própria sociedade.
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ESECS - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais

Uma janela aberta para o mundo: aprender através do brincar heurístico.
Cabaço, Cátia Sofia Santos

http://hdl.handle.net/10400.26/40501

O presente relatório descreve as experiências vividas em contexto de Creche e Jardim de
Infância, na Prática de Ensino Supervisionada do Mestrado em Educação Pré-Escolar. A partir da
Investigação-Ação, refletimos sobre as práticas pedagógicas que propiciam o brincar heurístico,
relevando a importância do brincar no desenvolvimento e na aprendizagem da criança. A
Investigação-Ação teve como foco as ações educativas centradas no brincar, sendo que as
crianças foram colocadas em “confronto” com diferentes situações, materiais e brincadeiras.
Assume-se que com as diferentes formas de brincadeira as crianças se desenvolvem e
aprendem, constroem novas aprendizagens e competências. Este tipo de intervenção nos
contextos educativos caracterizou-se pela reflexão e análise das ações educativo-pedagógicas desenvolvidas sobre os dados recolhidos, permitindo que o desenvolvimento das ações
dentro da sala se ajustasse às necessidades das crianças, ao longo das várias semanas de
intervenção. Conclui-se que a criança deve participar ativamente no processo educativo e
que o adulto, na sua prática educativa, deve intencionalizar o brincar, promover a brincadeira,
incluindo o brincar heurístico.
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ESECS - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais

Porta Aberta: Plataforma de informação e integração dos estudantes do IPP.
Costa, Inês Filipa Augusto

http://hdl.handle.net/10400.26/40650

A experiência pessoal levou-nos a identificar uma possível necessidade de comunicação no
panorama comunicacional que envolve, sobretudo, os potenciais, futuros e atuais alunos do
primeiro ano do ensino superior, em particular do Instituto Politécnico de Portalegre. Nesse
sentido fazemos uma vasta exploração literária para entendermos o contexto em que esta
plataforma se insere, a importância que a integração tem no sucesso e aproveitamento escolar, a
comunicação institucional e a responsabilidade social, assim como o ciberespaço e as potencialidades da web. Do ponto de vista metodológico realizámos entrevistas semi-diretivas, inquéritos e
análise de possíveis concorrentes. A exploração literária e as estratégias metodológicas dão-nos
as ferramentas necessárias para a criação da resposta à necessidade que identificámos, uma
plataforma online que agrega diversos conteúdos que já existem em quantidade e qualidade
mas que se encontram dispersos.
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ESECS - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais

Comunicação na cooperativa de entregadores de bicicletas: o caso da
Mensakas (Barcelona).
Cabral, Maíra Kaline Januário

http://hdl.handle.net/10400.26/40964

A proposta deste trabalho é apresentar o estágio voluntário realizado no departamento de
comunicação na cooperativa Mensakas. O presente relatório mostra conceitos de cooperativismo
de plataforma e de redes sociais. Possui uma análise do caso da cooperativa Mensakas, que
fica localizada em Barcelona, na Espanha. Foi feito um diagnóstico para que pudéssemos dar
passos em busca de oportunidades e soluções para problemas encontrados na organização. A
análise do diagnóstico foi realizada de 24 junho de 2021 a 10 janeiro de 2022. Foram realizados
levantamentos para que melhorias internas acontecessem, produzimos e planejamos a execução
de um plano de comunicação. Buscamos através dessa análise, mostrar o que a Mensakas
pode fazer para seguir os princípios do cooperativismo de plataforma segundo alguns dos
seus conceitos e princípios apontados neste relatório. Passamos por autores importantes que
mostram o cooperativismo de plataforma como a alternativa à economia capitalista dominante,
pois o cooperativismo tem sido a prática da economia solidária, algo que é viável e real, que
já acontece em diversos países do mundo, e como acontece também na Espanha, na cidade
de Barcelona, com a cooperativa de plataforma Mensakas.
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ESECS - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais

Ciberespaço, responsabilidade social corporativa e marketing social no
futebol: o caso da FIFA.
Ripado, Marta José Pinheiro

http://hdl.handle.net/10400.26/40353

No contexto atual, as redes sociais são fundamentais na comunicação de uma marca, empresa
ou instituição, sendo cada vez mais importantes para a construção de uma reputação positiva.
Este tipo de reputação pode ser criado tanto dentro como fora do ciberespaço, mas é relevante
que seja sempre comunicada no online, já que é aqui que grande parte do público procura
informação. O público começou a olhar para as empresas como exemplos de comportamentos
e de valores. Desta forma, com a utilização do marketing social, é possível para uma empresa
expor ao público a sua posição sobre um tema e assinalar quão relevante este deve ser para a
sociedade. Neste estudo, iremos analisar a FIFA (Federação Internacional de Futebol) e o seu
trabalho enquanto organização, com o objetivo de perceber se esta tem conseguido alcançar
resultados positivos com as suas iniciativas, nomeadamente no domínio social. Demonstraremos
que, para a FIFA, o futebol não é apenas um desporto praticado dentro das quatro linhas e,
por isso mesmo, pode ter uma grande influência no que toca à sensibilização e resolução de
problemas, principalmente aqueles que têm na sua essência, causas de cariz social.
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ESECS - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais

Representações sociais sobre os idosos aos olhos de avós e netos
Saianda, Beatriz Abelho

http://hdl.handle.net/10400.26/40354

A população idosa tem aumentado em todo o mundo, resultado dos constantes avanços da
medicina, bem como, da preocupação em manter um estilo de vida ativo e com práticas
saudáveis. Consequentemente, a esperança média de vida, tem sofrido, nas últimas décadas, um
destacado aumento. Contudo, nem sempre esse aumento da população idosa é acompanhado
de perspetivas positivas sobre a velhice e o envelhecimento. Ao longo do tempo tem-se assistido
à presença de preconceitos associados ao envelhecimento, sob a designação de idadismo.
Neste estudo optou-se por abordar esta temática através de um estudo de natureza qualitativa,
de modo a que sejam observáveis as representações sociais da velhice, tanto por parte das
crianças, através dos desenhos, como dos idosos (avós) através de entrevistas semiestruturadas. As técnicas de recolha de dados utilizadas neste estudo foi o desenho infantil em
relação às crianças e a entrevista semiestruturada relativamente à amostra correspondente
aos idosos, avós das crianças pertencentes à investigação. Após a análise dos resultados,
foi possível constatar, através dos desenhos, das crianças a presença de alguns sinais de
possíveis atitudes idadistas em relação à população sénior. Relativamente às entrevistas que
foram feitas aos avós destas mesmas crianças, os entrevistados não assumiram qualquer tipo
de discriminação por parte dos netos em relação a pessoas de idade avançada. A consequência
desta comparação poderá estar diretamente ligada com a relação de proximidade que estes
avós possuem com os netos.
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ESECS - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais

Uma nova forma de viver: Como os trabalhadores e as adolescentes em acolhimento
residencial se adaptaram ao confinamento, decorrente da doença Covid-19.
Abreu, Rita Margarida Tavares

http://hdl.handle.net/10400.26/40222

Este trabalho pretende analisar como os trabalhadores e as adolescentes a residir em duas casas de
acolhimento, uma situada na Grande Lisboa e outra no Alto Alentejo, se adaptaram ao confinamento
resultante da pandemia associada à doença COVID19. Com isto, e para entender esta adaptação, jovens
e funcionários foram questionados sobre a primeira fase de confinamento da COVID19, recolhendo-se,
assim, informação das vivências passadas nas casas de acolhimento em questão. Estes dois estudos
tiveram como principais objetivos a análise e a comparação de como os utentes e trabalhadores de
duas casas de acolhimento reagiram a esta pandemia, bem como a avaliação de aspetos como a
educação e o bem-estar das utentes. Para a realização deste trabalho foram elaborados e utilizados
questionários, entrevistas, e notas de campo, enquanto técnicas de recolha de dados. Na casa de
acolhimento residencial situada na Grande Lisboa, cujos dados estão descritos e tratados no estudo 1,
participaram trinta e seis jovens do sexo feminino e seis funcionários, enquanto na casa de acolhimento
residencial localizada no Alto Alentejo, cujos dados estão descritos e tratados no estudo 2, participaram
cinco jovens do sexo feminino e cinco funcionários. Assim sendo, foram alvo deste estudo quarenta e um
jovens e onze funcionários. Verificou-se, através deste estudo, que cada jovem reagiu de forma diferente
quer no que respeita seus sentimentos, face à escola, bem como nas suas relações e formas de se
expressar, e que cada casa de acolhimento geriu de forma diferente, sempre com o grande objetivo de
combater as dificuldades e problemas que as suas jovens têm, para proporcionar o melhor crescimento
e futuro possível. Durante o primeiro confinamento, a maioria das jovens e dos adultos deste estudo
sentiram privação da liberdade, ansiedade, e medo pelo futuro. No entanto, constatou-se em ambas
as instituições, que esta pandemia trouxe, igualmente, diversas aprendizagens, tais como uma maior
valorização dos cuidados de higiene, do relacionamento com certas pessoas e de pequenos momentos
nas suas vidas. As jovens apresentaram, também, dificuldades com as aprendizagens escolares, mas
estas já existiam antes do confinamento.
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Famílias de crianças com perturbações do desenvolvimento. Importância das
Redes Formais
Cachapa, Vera Maria Pinheiro

http://hdl.handle.net/10400.26/40234

Este estudo tem como tema Famílias de Crianças com Perturbações do Desenvolvimento, a importância
das redes formais. As famílias de pessoas com Perturbações do Desenvolvimento vivenciam diariamente
dificuldades que se agravam quando não existem os apoios necessários. Os motivos que nos levaram
a escolher este tema prendem-se com a importância que atribuímos a uma boa rede de suporte para
as famílias com pessoas com PD, de forma a melhorar a sua qualidade de vida. Durante a realização
deste estudo houve a necessidade de se conhecer a realidade de algumas famílias que têm no seu seio
pessoas com Perturbação do Desenvolvimento. Pretendemos, também, conhecer a realidade educativa
para compreendermos o funcionamento das atividades letivas. Crockenberg e Litman (1991) referem a
importância do fator rede social, também denominada de rede de apoio, como minimizadora dos fatores
de risco sentidos pelas famílias, vendo-a também como uma mais-valia das oportunidades dadas à
criança. Os objetivos deste estudo são: - Conhecer as dificuldades sentidas pelas famílias com pessoas
com Perturbações no Desenvolvimento; - Conhecer as redes de apoio de cada família; - Conhecer as
redes de apoio formal presentes na comunidade local; - Reconhecer a importância das redes formais na
vida das famílias com pessoas com Perturbações do Desenvolvimento; Neste trabalho desenvolvemos
uma abordagem qualitativa com entrevistas semiestruturadas e pesquisa bibliográfica. As entrevistas
foram feitas a seis famílias com pessoas com PD, a uma Professora Coordenadora do Centro de Apoio,
ao Presidente da Câmara, à Vereadora da Ação Social, ao Vereador dos Pelouros e Urbanismo e ao
Representante do núcleo do Alto Alentejo da Associação “Pais em Rede”. Os resultados apontam para
a necessidade da criação de redes de apoio formal para as famílias com pessoas com PD, uma vez
que não existe resposta na comunidade local para as necessidades sentidas pelas famílias. As famílias
entrevistadas apesar de terem mostrado alguma fragilidade com o tema abordado, estão dispostas a
colaborarem para que os (as) seus (suas) filhos(as) tenham as mesmas oportunidades que as restantes
crianças.
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Comunidade surda idosa em Portugal: necessidades, preocupações e
expectativas face ao futuro.
Coelho, Dina Melissa da Silva

http://hdl.handle.net/10400.26/40223

Este trabalho surgiu essencialmente por motivos pessoais e profissionais, porque sou filha de
pais surdos, intérprete de língua gestual portuguesa, e pelo facto de acompanhar as lutas da
comunidade surda pela inclusão e acessibilidade desde sempre. A questão de não existir uma
resposta social para idosos que inclua devidamente idosos surdos é uma questão debatida
há anos e que até hoje não chegou a nenhum consenso. Daí a importância da questão de
partida deste trabalho, a qual passa por conhecer quais as necessidades, preocupações e
expectativas face ao futuro da comunidade surda idosa em Portugal, procurando-se, com
este estudo, contribuir para uma necessária reflexão a respeito desta problemática, incluindo
algumas possíveis soluções. Para esta investigação e, especificamente no plano teórico,
foi dada particular importância aos conceitos de comunicação, língua gestual portuguesa,
envelhecimento e institucionalização. Relativamente à metodologia, a opção recaiu na utilização
de uma estratégia metodológica de natureza qualitativa, centrada na utilização da técnica da
entrevista, enquanto instrumento de recolha de dados, e um grupo focal. Inclui a perspetiva
de alguns surdos idosos mas também dos seus filhos, que sentem estas preocupações, bem
como a de várias entidades com preocupações sobre o assunto e que operam no terreno em
torno da comunidade surda. Os resultados apurados com esta pesquisa sugerem a necessidade
de insistir na discussão desta temática, dado que, como demonstrado, ainda se verifica no
nosso país uma desadequação e insuficiência de serviços adequados para esta população
com características tão específicas, pelo que o acompanhamento por parte dos filhos e outros
cuidadores é ainda essencial.
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Diferenciação e Adaptação do Currículo para alunos.
Ferreira, Inês Cristina Palhinhas Moreira

http://hdl.handle.net/10400.26/39777

A presente dissertação surge no âmbito do Mestrado em Educação Especial – Domínio Cognitivo e
Motor e visa a obtenção do grau de mestre. As Escolas são contextos pautados por uma grande heterogeneidade de alunos. Os diferentes ritmos de aprendizagem e de trabalho que coexistem nas salas
de aula exigem a organização de propostas pedagógicas que respeitem esses ritmos e a seleção de
metodologias e estratégias de ensino que auxiliem e cativem todos os alunos para a aprendizagem.
Isto implica que a Escola e os professores se organizem de modo a que as suas respostas educativas
contemplem a especificidade de cada aluno. Nesta perspetiva, a diferenciação pedagógica surge como
um recurso valioso colocado à disposição dos docentes por forma a assegurar o processo de inclusão
numa Escola Inclusiva. Assim sendo, este estudo teve como principal objetivo perceber como é que a
problemática da diferenciação pedagógica é entendida e realizada em contexto de sala de aula em turmas
do 1.º Ciclo do Ensino Básico visando a inclusão de alunos com Medidas de Suporte à Aprendizagem
e à Inclusão (MSAI). Ao nível empírico optou-se pela realização de um estudo de natureza qualitativa.
Foram realizadas entrevistas semiestruturadas a oito Professores Titulares de Turma de uma escola do
1.º Ciclo do Ensino Básico do Alto Alentejo. A partir da análise de conteúdo do discurso dos professores,
procurou-se compreender como implementam a diferenciação pedagógica nas turmas que lecionam.
O estudo teve como principais referentes teóricos-conceptuais a literatura científica produzida tanto
em Portugal como no estrangeiro, sobre as temáticas em estudo e o quadro legislativo atualmente em
vigor no sistema educativo português. Esta investigação permitiu compreender a importância e modos
de aplicação da diferenciação pedagógica no 1.º Ciclo do Ensino Básico, assim como identificar potencialidades e obstáculos emergentes da sua aplicação, reforçando a adequação desta estratégia uma
vez que permite respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem, possibilita uma efetiva participação
de todos e favorece a superação de dificuldades individuais.
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O poder político no jornalismo de proximidade: o caso dos jornais
madeirenses.
Neves, Lígia José Santos

http://hdl.handle.net/10400.26/39705

Esta dissertação tem por objetivo compreender a forma como o poder político é tratado nas
páginas de dois jornais regionais: o Jornal da Madeira e o Diário de Notícias da Madeira.
Todos os assuntos de interesse público são passíveis de ser noticiados. Não seria a política
uma exceção. Desde os primórdios do jornalismo que a política tem vindo a desempenhar um
papel de destaque no mundo dos média. Cabe-nos a nós, com a elaboração desta dissertação,
procurar compreender de que forma é que esse papel é desempenhado e que adversidades se
apresentam aos jornalistas para fazer chegar ao público as informações de foro político. Sendo
a imprensa local dotada de uma proximidade alheia aos média nacionais, importa compreender
como funciona esta relação entre jornalismo e política num território onde fontes e jornalistas
partilham um elo ainda mais evidente. Com esta dissertação procuramos perceber o jornalismo
político existente na Região Autónoma da Madeira. Para tal procedemos à análise de notícias de
índole política, em dois espaços temporais distintos: antes e durante a pandemia da Covid-19,
com a qual viemos a constatar que, em ambos os periódicos, as informações publicadas são
sobretudo fornecidas pelas próprias fontes e que a pandemia não causou grandes alterações
no jornalismo praticado por estes jornais.
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Processo de transição de crianças com desenvolvimento atípico da Educação
Pré-Escolar para o 1.º Ciclo do Ensino Básico.
Tanganho, Rute Isabel Delgado

http://hdl.handle.net/10400.26/39708

Respeitar e entender a diversidade de forma a melhorar o processo de ensino e aprendizagem,
é fundamental. Os profissionais devem estar despertos para as características individuais de
cada criança. Quando se fala de crianças com Desenvolvimento Atípico, o papel de todos os
envolvidos no processo de transição é preponderante. A mudança entre ciclos acarreta receios e
angústias que só poderão ser minimizados se existir um trabalho prévio com as crianças e suas
famílias. Os profissionais da Equipa Local de Intervenção (ELI), da Equipa Multidisciplinar de
Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), os educadores e professores e a família devem articular
saberes, planificar e saber ‘trabalhar’ em conjunto. A forma como os profissionais pensam
sobre a articulação entre ciclos e agem de forma a facilitar esse processo é, também, um
fator de extrema importância para a inclusão da criança com Desenvolvimento Atípico. Neste
sentido, é fundamental perceber de que forma o processo de transição é realizado, quem deve
participar nesse processo, quais as estratégias utilizadas e que cautelas devem ser tidas em
conta para que o processo de transição ocorra com sucesso. Para a recolha dessa informação,
foi elaborado um questionário, com 20 perguntas abertas, que foi enviado às equipas locais
de intervenção precoce a nível nacional. As respostas obtidas vieram de várias zonas do país,
nomeadamente: Porto, Braga, Aveiro, Coimbra, Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e
Faro. Sendo que a maioria dos questionários preenchidos foram das equipas dos Distritos de
Portalegre e de Évora. No total foram obtidos 25 questionários. A informação recolhida contribuiu
para clarificar a forma como o Processo de Transição é realizado, destacando-se a importância
de existirem ligações fortes entre todos os envolvidos neste processo (Educador, Família,
Profissionais da ELI e da EMAEI), sendo a falta de meios, sobretudo, de recursos humanos,
que segundo os inquiridos implica que este processo de transição, no caso de crianças com
Desenvolvimento Atípico, não seja, muitas vezes, realizado com sucesso, ficando por isso,
dificultada a devida e esperada inclusão destas crianças no novo contexto educativo.
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Relação escola-família: de mãos dadas no quotidiano das crianças.
Pinto, Rita Sofia Courela

http://hdl.handle.net/10400.26/39600

A questão da relação Família/Jardim de Infância já faz parte dos discursos políticosociais
sempre que se fala em Educação e a verdade é que tem suscitado um elevado interesse por
parte das Ciências Sociais e Ciências da Educação, o que tem feito com que esta problemática
seja alvo de diversos estudos. O presente relatório patenteia a descrição e análise do percurso
educativo e reflete as experiências vivenciadas numa sala de Creche e numa sala de Jardim
de Infância, concretizadas, respetivamente, ao longo dos anos letivos 2018/2019 e 2019/2020,
durante a Prática de Ensino Supervisionada do Mestrado em Educação Pré-Escolar. Através da
ação educativo-pedagógica desenvolvida pretendeu-se compreender a relação entre famílias
e o Jardim de Infância, tendo em conta que se for trabalhada diariamente e com estratégias
que podem ajudar a proporcionar momentos de qualidade, esta acaba por ser uma dinâmica
com benefícios no desenvolvimento de laços afetivos e contribuindo para o desenvolvimento
e aprendizagem das crianças. A metodologia investigação-ação foi essencial para refletir
as atividades, valorizando a relação e intervenção da família com o Jardim de Infância e o
seu desenvolvimento, seguindo autores de referência e as Orientações Curriculares para a
Educação Pré- Escolar.
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Práticas em Intervenção Precoce na Infância: Perceções de Educadores
de Infância em Creche e Pré-escolar.
Falé, Mafalda dos Anjos Moura Santana

http://hdl.handle.net/10400.26/39700

A dissertação que aqui apresentamos pretende dar a conhecer as perceções dos educadores
de infância, que exercem a sua atividade em Creches e em estabelecimentos de Educação
Pré-escolar, sobre as práticas recomendadas para a Intervenção Precoce na Infância (IPI),
nomeadamente, de que forma a implementação da intervenção centrada na família, do modelo
de trabalho transdisciplinar nas Equipas Locais de Intervenção e do serviço de consultoria
ocorrem na sua realidade contextual, bem como de que forma entendem essas práticas. Com
base numa metodologia qualitativa, realizámos um inquérito por questionário a 27 educadores
de infância a exercer funções em estabelecimentos educativos da rede pública e da rede
privada, na área geográfica de quatro concelhos vizinhos no Alentejo. Com base em critérios
pré-definidos: maior experiência profissional e maior experiência no trabalho com profissionais
das equipas de intervenção precoce, foi aplicada uma entrevista semiestruturada a cinco destes
educadores para aprofundar os dados recolhidos. Constatámos, então, que os participantes
consideram conhecer as práticas recomendadas para a IPI, pese embora tenham revelado,
nas entrevistas, algum desconhecimento sobre a sua operacionalização. Verificou-se, ainda, a
importância dada à intervenção direta realizada com a criança em contexto educativo, incluída
no grupo e nas rotinas habituais. Não obstante, o serviço prestado pela IPI assume-se como
relevante para o desenvolvimento da criança, particularmente a parceria entre o educador de
infância e o profissional da equipa de intervenção precoce, que deve garantir a comunicação
entre ambos e o trabalho colaborativo.
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Intervenção centrada na família: Olhar dos profissionais de uma equipa
local de intervenção.
Romudas, Margarida Baptista

http://hdl.handle.net/10400.26/39699

Este estudo procurou investigar a perceção dos profissionais de uma Equipa Local de Intervenção
(ELI), relativamente às práticas recomendadas em intervenção precoce, mais precisamente,
no que se refere à intervenção centrada na família e à forma como operacionalizam a sua
implementação no dia-a-dia. Nesse âmbito, são explicitados os referenciais teóricos, baseados
em evidência cientifica internacional, que devem orientar os profissionais na implementação
de práticas de qualidade na intervenção com as crianças e respetivas famílias. Assim, nesta
dissertação é apresentado um estudo empírico que utiliza uma metodologia de investigação
qualitativa ou interpretativa, no qual foram utilizados três instrumentos de recolha de dados:
a Escala de Intervenção Focada na Família (Pimentel, 2003), uma grelha de Observação
Participante (adaptada de McWilliam, 2010) e uma Entrevista em Grupo Focal realizada com
a participação dos elementos que integram a ELI em estudo. Com base na análise dos dados
recolhidos, constatámos que os profissionais da equipa nem sempre trabalham de acordo com
as práticas recomendadas em Intervenção Precoce na Infância, apesar de muitas vezes as
enunciarem como referência. Durante a realização do estudo foi possível sinalizar e entender
as dificuldades dos profissionais na operacionalização das práticas recomendadas. A falta
de conhecimentos no domínio da intervenção precoce na infância e a constante rotatividade
dos membros das equipas são identificados como problemas comuns. O contexto em que as
práticas são habitualmente implementadas (contexto educativo), a tipologia dos casos em apoio
(severidade das perturbações), bem como, as características das famílias (educação, religião,
valores e crenças) são elencados como fatores que influenciam o grau de envolvimento das
famílias na intervenção.
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Brincar heurístico: uma forma de aprender e de descobrir o mundo.
Bengala, Ana Filipa Dionísio

http://hdl.handle.net/10400.26/39599

O presente relatório espelha o percurso vivido em contexto de Creche e Jardim de Infância
no decorrer da Prática de Ensino Supervisionada. Assume-se como um estudo de natureza
qualitativa, com enfoque na metodologia de Investigação-Ação, no qual se privilegiou a
observação, a reflexão e a análise dos dados recolhidos, com vista a melhorar a ação educativa-pedagógica. Conscientes da importância do brincar e sabendo que as crianças sentem
uma enorme vontade de descobrir e explorar tudo o que as rodeia, dinamizámos oportunidades
de aprendizagem no Jardim de Infância direcionadas para o brincar heurístico, privilegiando a
brincadeira e a exploração livre de materiais versáteis, num ambiente bem organizado e potencializador das ações das crianças. Estas interagiram, escolheram e exploraram as possibilidades
e propriedades dos objetos, participando ativamente durante todo o processo. Tivemos também
como objetivo ouvir as conceções das educadoras cooperantes acerca do brincar heurístico
e a importância que lhe atribuem, cuja participação foi imprescindível para o enriquecimento
do estudo. Constatou-se a pertinência de trabalhar este tema com as crianças, por este ter
em consideração as suas escolhas e ações, num ambiente inesperado e mágico, onde elas
são autoras da sua própria aprendizagem. O brincar heurístico possibilita-lhes experiências
únicas e diversificadas, ricas em interações e descobertas, oferecendo materiais facilitadores
da sua imaginação e criatividade. Os adultos devem assim atribuir a devida importância a este
brincar e projetá-lo como uma estratégia inovadora e alternativa para possibilitar um melhor
desenvolvimento e aprendizagem às crianças.
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Satisfação com a vida e o processo de institucionalização do idoso.
Félix, Ilda de Jesus Pombo Pacheco

http://hdl.handle.net/10400.26/39170

Nas sociedades modernas, com o significativo aumento da população envelhecida surgem novos
dilemas relacionados com o envelhecimento, nomeadamente no que se refere ao incentivo
da satisfação com a vida e institucionalização do idoso. A realidade da institucionalização,
atualmente, depara-se com desafios constantes no que diz respeito à aplicação de medidas
que promovam ao idoso institucionalizado qualidade, bem-estar e satisfação com a vida de
acordo com a sua condição física e psicológica. De acordo com o objetivo deste trabalho, em
analisar o impacto do processo de institucionalização na perceção do grau da satisfação com
a vida do idoso, optou-se por uma metodologia de estudo quantitativa, aceitaram participar 66
idosos residentes em quatro estruturas residenciais do concelho de Portalegre. Para a recolha
de dados foi utilizado um questionário que integrou; um questionário socio-demográfico, uma
escala de satisfação com a vida e um questionário de avaliação. Os resultados finais revelam
que a amostra é composta essencialmente por mulheres, viúvas, com idade superior a 85 anos.
Apesar de institucionalizados, a perceção dos idosos quanto à sua satisfação com a vida é
positiva, relacionada com o seu percurso vida nomeadamente com o seu percurso profissional,
familiar, na transição/adaptação à reforma, a institucionalização e na sua perfectiva de futuro.
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Narrativas sobre a pobreza em Portugal: o caso da imprensa escrita
Gonçalves, Sophie

http://hdl.handle.net/10400.26/38975

Nesta dissertação pretendemos refletir sobre um tema que continua a afetar muitos portugueses:
a pobreza, uma verdadeira chaga que persiste na sociedade e leva a exclusão social. Será
que os jornais portugueses destacam os temas relacionados com a pobreza? Eis a pergunta
que orientou a nossa investigação. Para delimitar a pesquisa, escolhemos examinar a forma
como dois jornais (o Público e o Alto Alentejo) abordam a temática nomeadamente no Dia
Internacional para a Erradicação da pobreza. Para tanto, foi realizada uma análise de conteúdo.
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Espaço exterior enquanto espaço educativo: Potencialidades para
interações sociais, exploração de materiais e desenvolvimento integral
da criança.
Pereira, Patrícia Alexandra Cristino

http://hdl.handle.net/10400.26/41166

Ao longo do presente relatório expõe-se a descrição e reflexão do percurso durante a Prática
e Intervenção Supervisionada em Jardim de Infância. No projeto, seguindo a metodologia de
Investigação-Ação, enfatizam-se os espaços exteriores enquanto espaços educativos tendo
em conta as potencialidades para interações sociais, exploração de materiais e desenvolvimento integral da criança. Para além do destaque aos espaços exteriores das instituições
educativas importa referir as suas vantagens para o desenvolvimento da criança, pois aqui, as
crianças são livres para explorar o mundo e dar asas à sua imaginação. Ainda, no corpo deste
relatório encontramos um espaço dedicado às opiniões de Educadoras de Infância sobre estes
espaços tão enriquecedores e as atividades que neste se podem realizar envolvendo as diversas
áreas de conteúdo presentes nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar.
No enquadramento teórico refletimos sobre a Educação Pré-Escolar, o espaço exterior e a
sua utilização. Destaca-se a relevância do brincar e da brincadeira enquanto promotora do
desenvolvimento da criança.
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O reposicionamento da marca Avon Brasil após 2015: a busca por
diversidade e empoderamento feminino.
Alencar, Alcilaine de Macedo

http://hdl.handle.net/10400.26/39738

Este trabalho tem como objetivo explorar a diversidade e o empoderamento feminino no
posicionamento de marca da Avon Brasil por meio do discurso de duas peças das respectivas
campanhas publicitárias, “Eu sou assim: Outubro Rosa estrelando Candy Mel”; publicada no
dia 8 de outubro de 2015 e “Color Trend: #E aí, tá pronta?“; veiculada no dia 14 de junho de
2017; ambas veiculadas digitalmente nos perfis da marca no Facebook, Instagram e YouTube. A
escolha do objeto de estudo deve-se à relevância da diversidade e do empoderamento feminino
para a sociedade contemporânea brasileira que após a globalização tornaram-se pautas nos
meios de comunicação, expressivamente na publicidade e nas redes sociais, além disso são
temáticas de inspiração na essência dos valores da empresa Avon Brasil que em 2015 se
reposiciona no mercado atuando em prol desses tópicos. A pesquisa seguiu um viés teórico
para buscar uma melhor compreensão sobre a atuação da diversidade e do empoderamento
feminino no cenário brasileiro, utilizando um recorte histórico sobre a historiografia brasileira
focando nos eventos como a colonização, a escravidão e a abolição da escravatura, com base
nos autores Schwarcz & Starling (2015) e Fausto (1996), refletindo sobre a constituição da
identidade nacional (Ortiz, 1985) e a influência na demanda da diversidade cultural e étnica
existente atualmente na sociedade brasileira (Ortiz, 1985, 1999, 2007, 2015 & 2017). Também,
buscou-se a compreensão da condição da mulher na sociedade com Beauvoir (1967 & 1970)
e Ribeiro (2018) e Butler (2003) e o aporte do empoderamento feminino para a emancipação
feminina Baquero (2006 & 2012) e Berth (2019), e Ribeiro (2018 & 2019). Com base na
fundamentação teórica, a análise contou com a análise discursiva como uma ferramenta teórico-analítica no intuito de interpretar a interpelação do discurso das duas peças publicitárias
das campanhas da Avon Brasil com a diversidade e com o empoderamento feminino.
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Ovariectomia em Cirurgia de Mínima Invasão vs. Cirurgia Tradicional na
Cadela
Autor: Barroso, Filipa Alexandra Ramalho

http://hdl.handle.net/10400.26/41411

O presente relatório tem como objetivo a finalização da Licenciatura em Enfermagem Veterinária,
retratando, a casuística observada durante o estágio curricular decorrido na Clínica Vet R’in
Área. Encontra-se dividido em duas componentes: a primeira consiste numa monografia com
o tema “Ovariectomia em Cirurgia de Mínima Invasão vs. Cirurgia Tradicional na Cadela” e
a segunda numa análise estatística da casuística, estudo desenvolvido e respetivos casos
clínicos. A ovariectomia é um procedimento cirúrgico, maioritariamente, eletivo na clínica de
pequenos animais, que permite a prevenção de várias doenças, evita gestações indesejadas
e ajuda na correção de determinados comportamentos. A cirurgia de mínima invasão tem
vindo a ganhar lugar na medicina veterinária, traduzindo-se em diversas vantagens, quando
comparada à cirurgia tradicional, nomeadamente, na redução de dor perioperatória e no tempo
de recuperação. A aluna teve oportunidade de estar envolvida em diversas áreas, nomeadamente
nas cirurgias e no internamento, auxiliando em 123 cirurgias tradicionais e 32 de mínima invasão.
Bem como, realizando 1261 tarefas de enfermagem no âmbito do internamento e tratamento. No
contexto cirúrgico a aluna realizou um guia de medidas pré e pós-cirúrgicas a disponibilizar aos
tutores, possibilitando uma preparação e recuperação do paciente sem erros. O estudo realizado
apresenta um caráter comparativo entre as cadelas que foram submetidas a ovariectomia, pela
abordagem mínima invasiva ou tradicional. Desta forma, foram avaliados diferentes parâmetros
que permitiram concluir que a duração das cirurgias era superior na de mínima invasão, mas o
umbral de dor era inferior nesta abordagem, assim como o aparecimento de complicações nas
suturas. E, as cadelas que realizaram cirurgia tradicional foram as que, maioritariamente, não
apresentaram apetite no dia da intervenção, verificando-se também, em ambas as modalidades
cirúrgicas, que animais de peso inferior (0-10kg), apresentavam um acordar mais precoce. Em
suma, a abordagem de mínima invasão apresenta diversas vantagens quando comparada com
a tradicional, investindo num futuro com ideais de bem-estar animal mais adequados.
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Perioperatório nas artroscopias equinas
Autor: Contador, Carmen Gragera

http://hdl.handle.net/10400.26/39919

O presente trabalho é um relatório de estágio resultado de um período de 3 meses de estágio
na clínica equina BJCM-Vet, entre Outubro de 2021 e Janeiro de 2022. O estágio teve como
principais áreas a medicina interna, odontologia, medicina desportiva e ortopedia e cirugias
(nomeadamente orquiectomias e artroscopias). A estagiária esteve envolvida na preparação do
material e instrumentos e realização de radiofrequências, stock da clínica, profilaxia e resenhos.
Neste sentido foi escolhido como tema principal as artroscopias, indicadas na sua maioria
para a remoção de fragmentos osteocondrais nas articulações, ressaltando o papel que tem o
Enfermeiro Veterinário durante este tipo de cirugias. Durante o estágio foram acompanhados
um total de 233 animais e especificamente 41 cirugias, nomeadamente 14 artroscopias, 1
tenoscopia, 25 orquiectomias e 1 cirurgia oftalmológica. A artroscopia é um procedimento
minimamente invasivo que permite abordar a articulação através de uma pequena incisão. O
Enfermeiro Veterinário, como parte da equipa de cirugia, tem um papel crucial na realização
deste procedimento, de forma a reduzir o tempo da cirugia e facilitar o trabalho aos cirurgiões,
nomeadamente na avaliação pré-operatoria; na realização de exames laboratoriais, anamnese
e exame físico; no transoperatório; e no período pósoperatório. Constata-se assim que os
cuidados perioperatórios são de elevada importância para o suceso do procedimento cirúrgico,
permitindo uma recuperação com qualidade.
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Avaliação da capacidade de hidratação de onze variedades de grão-de-bico
(Cicer arietinum L.)
Silva, Margarida Carvalho Lino

http://hdl.handle.net/10400.26/42120

O Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) tem registadas no Catálogo
Nacional de Variedades (CNV) 11 variedades de grão-de-bico, das quais 3 são do tipo Desi
(Elmo, Elite e Elfo de semente preta e castanha) e 8 do tipo Kabuli (Elvar, Eldorado, Elixir,
Do Ervedal, Electra, Elipse, Eleia e Eladir com semente beije). Todas as variedades referidas
destacam-se por apresentarem excelente adaptação às condições atmosféricas de Portugal
(irregularidades de temperatura e precipitação), elevada tolerância aos principais fungos
(Ascochyta rabiei e Fusarium oxysporum), altos rendimentos e elevados teores proteicos,
mesmo após cozedura. Apesar do elevado teor proteico, de um modo geral é referido que as
leguminosas para grão (LG) possuem baixa digestibilidade de proteínas e contêm compostos
não nutricionais tais como taninos, ácido fítico e saponinas. Os processos de hidratação e
cozedura são, portanto, necessários quer para melhorar as propriedades nutricionais, como
para reduzir a quantidade destes compostos. Foram constituídas amostras de 50 sementes
por variedade, em triplicado, que se pesaram e colocaram em 160g de água durante 3 tempos
de imersão (7 horas, 9 horas e 11 horas). Após cada um destes períodos, as amostras foram
novamente pesadas. De seguida, as 33 amostras de cada tempo de imersão foram sujeitas a
cozedura em panela de pressão (500 ml de água), durante 15 min (tempo ótimo determinado
em experiências anteriores). Todas as amostras foram pesadas após cozedura. Dos resultados
obtidos pode-se verificar para todas as variedades um aumento significativo do peso após a
imersão, variando de 35 a 55% aproximadamente, sendo este aumento mais evidente após
as 9 horas de imersão para a maioria das variedades.
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Sinais Comportamentais Observados em Consulta no Cão e no Gato
Pinto, Jéssica Ferreira

http://hdl.handle.net/10400.26/42127

O aparecimento da doença COVID-19, levou ao surgimento de medidas de restrição a nível
mundial, com intenção de diminuir a sua disseminação. Estas medidas também afetaram centros
de atendimento médico veterinários, que tiveram a liberdade de aplicar restrições quanto à
entrada de tutores para acompanhamento do seu animal de companhia em consulta, podendo
esta ser proibida. A presença do tutor, como regra geral, resulta num animal mais fácil de
manipular e menos stressado. Este estudo teve como objetivo a avaliação dos comportamentos
demonstrados pelos cães e gatos durante a consulta, antes e durante a situação pandémica,
através de um inquérito realizado a profissionais veterinários. O inquérito dividia-se em três
partes: a primeira com informações relativas aos profissionais e seus locais de trabalho, a
segunda relativa ao paciente canino e sinais comportamentais mais exibidos em consulta, e a
terceira idêntica à anterior, mas em relação ao paciente felino. Oito questões foram analisadas
através do teste de ajustamento do Qui-Quadrado, com comparação de duas questões idênticas
em linhas temporais diferentes (antes e durante a pandemia). As únicas que obtiveram diferença
estatística foram as questões alusivas à imagem mais característica da postura corporal canina.
Na visão dos profissionais, os cães evidenciaram uma melhoria no seu comportamento durante
a consulta em contexto pandémico, enquanto os gatos não modificaram o comportamento. No
entanto, não vai de encontro à perspetiva do animal que se encontra num estado emocional
negativo, com dados que sugerem um animal em inibição (imóvel), parecendo mais fácil de
manipular, porém, futuramente esta estratégia tende a mudar, podendo resultar em agressividade.
Este estudo sugere que tanto o cão como o gato, apresentam diversos sinais de stresse durante
a consulta, sendo esta uma experiência stressante para ambos, sendo mais evidente no gato.
Para combater esta preocupação, torna-se importante a utilização de práticas animal friendly e
investimento na educação da equipa veterinária em comportamento animal, de modo a tornar a
ida ao veterinário uma experiência mais positiva e a contribuir para o bem-estar dos pacientes
e segurança dos profissionais.
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Aplicação de Métodos Contracetivos em Primatas em Cativeiro Marques
Bruna Alexandra Varino

http://hdl.handle.net/10400.26/42129

O presente relatório consiste na descrição do estágio final do curso de Enfermagem Veterinária,
no Badoca Safari Park em Vila Nova de Santo André. O estágio teve como principal área a
medicina de animais selvagens, onde foi possível a aluna explorar o papel do Enfermeiro
Veterinário neste contexto que ainda se encontra em evolução, desempenhando maioritariamente funções de tratadora, mas também funções em contexto clínico como administração
de fármacos, monitorização cirúrgica, contenções, necrópsias e pós-operatórios. Foi também
possível ganhar conhecimentos relativamente à gestão de um parque zoológico, nomeadamente
do controlo populacional de espécies de primatas em cativeiro recorrendo à utilização de
métodos contracetivos tendo sido este o tema escolhido para o trabalho. Durante o estágio a
aluna teve oportunidade de trabalhar com todas as espécies de animais tendo acompanhado
um total de 53 casos clínicos dos quais 15 foram referentes à área da reprodução, e desses
quinze, 8 consistiram na aplicação de métodos contracetivos em primatas. A contraceção é
utilizada em primatas com o intuito de gerir o efetivo populacional de cada espécie bem como
prevenir casos de consanguinidade e manter a diversidade genética das populações. Desta
forma, a existência de entidades superiores como a EAZA são de extrema importância pois
permitem orientar as instituições com a criação de programas de reprodução de espécies
em cativeiro. No relatório são apresentados quatro casos clínicos referentes à aplicação de
métodos contracetivos em primatas em cativeiro que a aluna teve oportunidade de presenciar,
relatando diferentes métodos aplicados (reversíveis e irreversíveis) em espécies de primatas
diferentes. Na análise crítica são discutidos os métodos contracetivos utilizados pela entidade
de acolhimento bem como a sua eficácia nas espécies de primatas em que foram aplicados
tendo por base estudos realizados em primatas em cativeiro. O papel do enfermeiro veterinário
em clínica de espécies selvagens é ainda muito pouco valorizado, sendo uma área ainda em
evolução e que requer uma melhor formação académica para o exercício das suas funções
neste meio
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Caraterização de castas de importância regional dentro da sub-região
vitivinícola de Portalegre
Afonso, Daniela Correia

http://hdl.handle.net/10400.26/42117

O mundo da viticultura está permanentemente em mudança, havendo atualmente a preocupação
de produzir vinhos diferenciados, que supreendam os consumidores, e preparar as vinhas
para o desafio das alterações climáticas. Nesse sentido, as castas antigas, muitas delas
quase abandonadas, têm sido alvo de diversos estudos, surgindo do passado como novas
oportunidades. Este trabalho pretende caracterizar alguns clones regionais dessas castas
antigamente usadas na subregião vitivinícola de Portalegre. Na Quinta da Cabaça, do concelho
de Portalegre, foram estudadas 5 castas tintas (Periquita, Grand Bouschet, Grand Noir, Aragonez,
Trincadeira) e 6 castas brancas (Assario, Roupeiro, Manteúdo, Fernão Pires, Tamarez, Arinto de
Alcobaça), em amostras de 24 videiras por casta. Entre março e junho de 2022, foram registadas
as datas de ocorrência dos estados fenológicos, 2 a 3 vezes por semana, usando a escala de
Baggiolini. Foram também contados e medidos, por videira, os lançamentos anuais, no estado
fenológico G, e o número de cachos, no estado fenológico L. Para avaliação da precocidade
foram calculadas as somas de temperatura para alcançar cada estado fenológico e comparados
os dias do ano em que cada casta atingiu determinado estado. Para cada casta, foi feita uma
estimativa da produção de uvas por hectare, usando a metodologia das componentes de
rendimento. As castas brancas mostraram-se mais precoces e apresentaram valores médios
superiores no que toca ao comprimento dos lançamentos anuais e dos cachos, bem como da
produção por hectare, distinguindo-se a casta Assario com uma produção potencial de 16,7 t/
ha. As castas tintas, apesar de valores médios superiores quanto a número de lançamentos e
de cachos por videira, apresentaram valores de produção mais baixos, sendo exceção a casta
Grand Noir com uma produção estimada de 11,6 t/ha. De referir que as castas brancas Fernão
Pires e Tamarez apresentaram produções potenciais estimadas em torno às 9,0 t/ha. Estes
números são bastante expressivos, tendo em conta o facto da vinha não ser regada. Haverá
que repetir este estudo, durante mais 2 ou 3 campanhas, para confirmar os valores registados.
É de extrema importância que se conheçam e estudem estas castas antigas com importância,
neste caso, para a região de Portalegre tendo em conta o paronama atual da viticultura.
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O uso de soros autólogos/heterólogos no tratamento de úlceras corneais
em cães
Almeida, Margarida Jordão

http://hdl.handle.net/10400.26/42116

O presente relatório surge como seguimento ao estágio curricular da licenciatura em enfermagem
veterinária, na Escola Superior de Elvas. Este estágio foi decorrido na temática de clínica médica
e cirúrgica de animais de companhia, tendo uma duração de três meses, realizado na clínica
veterinária Animax, em Badajoz. Os principais objetivos a serem alcançados durante este
período foram aprofundar conhecimentos anteriormente adquiridos, fortalecer a autonomia,
conhecer as principais patologias oftálmicas e valorizar o papel do enfermeiro veterinário
na oftalmologia veterinária. Com este estágio, a aluna teve a oportunidade em participar em
atividades desempenhadas por um EV, como o auxílio em consultas e cirurgias, realização
de métodos complementares de diagnóstico, analises clínicas, tratamento e monitorização
de animais hospitalizados, bem como a manutenção dos espaços e gestão de stock. A aluna
pôde assistir a 489 consultas, das quais 93 foram de oftalmologia. Neste relatório também
está presente uma pesquisa bibliográfica sobre o uso de hematocomponentes no tratamento
de úlceras da córnea em cães. Nesta pesquisa está evidenciado de que forma o soro autólogo
promove a regeneração do tecido corneal, mantendo a sua viabilidade. A oftalmologia veterinária
é um ramo que se encontra em constante evolução e a sua compreensão é essencial para o
bem-estar dos animais de companhia. A enfermagem veterinária é imprescindível nesta área,
uma vez que desempenha como funções o auxílio em consultas, a execução de exames
complementares e tratamentos, a prevenção e identificação de doenças, assim como a educação
de tutores.
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Terapêutica com Células Estaminais na Mielopatia Degenerativa no Cão
Semedo, Madalena de Jesus Esteves

http://hdl.handle.net/10400.26/42128

A Mielopatia Degenerativa é uma doença neurodegenerativa fatal que afeta cães, com
prognóstico grave. Esta doença tem origem numa mutação genética do gene SOD1, a mesma
responsável pela Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) nos humanos. A prevalência é elevada
em cães da raça Pastor Alemão. Inicialmente manifesta-se por uma ataxia propriocetiva nos
membros pélvicos, evoluindo para uma atrofia muscular grave, com ausência de reflexos
espinhais, culminando com a morte do doente. A confirmação do diagnóstico de Mielopatia
Degenerativa (MD) é feita através de um teste genético. A aplicação de um plano terapêutico
associando a neuroreabilitação funcional (NRF) e a utilização de células estaminais, permite
manter a funcionalidade e autonomia do cão por mais tempo, atrasando a progressão da
doença, oferecendo qualidade de vida e bem-estar ao doente. O presente relatório finaliza o
estágio curricular realizado no Hospital Veterinário da Arrábida e Centro de Reabilitação Animal
da Arrábida. Com este estágio, que teve a duração de três meses, foram desenvolvidas e
adquiridas diversas competências teórico-práticas, que cimentaram conhecimentos adquiridos
em contexto escolar. Foi possível, com a realização do estágio, participar de forma direta, em
diversas áreas de atuação do enfermeiro veterinário. A dinâmica e a dimensão do local de
estágio permitiram o contacto com alta e diversificada casuística. Foi dada especial importância
ao acompanhamento de dois cães homozigóticos com MD, Border Collie e Pastor Alemão, ao
nível da aplicação do protocolo de reabilitação, e da utilização da terapêutica experimental
com células estaminais alógenas em soro autólogo. A implementação das células estaminais
foi benéfica para os doentes, devido às suas caraterísticas específicas, no entanto, após dois
meses da administração das células, os doentes regrediram, devido à evolução natural da MD.
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Atuação do Enfermeiro Veterinário em Clínica e Cirurgia de Equinos
Cid, João Filipe Tavares

http://hdl.handle.net/10400.26/42130

A enfermagem veterinária em Portugal ainda é uma profissão em crescente desenvolvimento, no
entanto, o enfermeiro veterinário é considerado um dos principais membros no acompanhamento
clínico dos pacientes, visto que possui uma série de conhecimentos teóricos e práticos. Para
que um animal esteja apto para cirurgia o EV deve reconhecer todos os procedimentos que
se antecedem, da mesma forma que deve ser capaz de acompanhar o período pós-cirúrgico
dos pacientes. Dessa forma, o presente relatório dividiu-se em duas partes. Na primeira,
desenvolvem-se os principais pontos de atuação do enfermeiro em clínica de equinos, desde
a admissão do animal, aos principais cuidados na monitorização dos pacientes hospitalizados.
De seguida, apresentam-se de forma metódica todos os passos que o EV deve reconhecer
no pré e pós-operatório. Durante, sensivelmente, quatros meses foi possível acompanhar 99
casos clínicos e cirúrgicos no SCUE FMV-UL, entre cavalos, poldros, asininos e póneis. Sendo
possível constatar que neste relatório houve uma maior percentagem de cavalos adultos, em
que foram agrupados em duas áreas da medicina veterinária: medicina interna e cirurgia,
sendo adaptada a mesma classificação na área de neonatologia. Estas mesmas áreas ainda
foram agrupadas por diferentes especialidades: gastroenterologia, ginecologia e obstetrícia,
dermatologia, doenças hepáticas, neurologia, cardiologia, hepatologia, pneumologia, ortopedia
e urologia. Uma grande parte dos casos acompanhados foram incluídos na área cirúrgica, com
47% do total, o que na prática corresponde a 47 casos. Logo de seguida, surge a medicina
interna, com 42% (42/99 casos). Em comparação à neonatologia, a área com maior número
de intervenções foi a de medicina interna, com 60% (6/10), seguindo-se a cirurgia com 40%
do total de casos, que corresponde a 4 casos observados em 10 poldros apresentados a
consulta. Apontando para as diferentes especialidades, na área cirúrgica, a ortopedia, bem
como a ginecologia e obstétrica foram as que mais se destacaram, sendo as artroscopias
e as orquiectomias os procedimentos que mais se realizaram em equinos adultos durante
este período. Relativamente à especialidade com maior intervenção médica foi novamente a
ortopedia, tendo sido maioritariamente as claudicações de origem desconhecida a origem mais
frequente nas consultas de equinos
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A influência da idade da égua, idade do garanhão e mês de inseminação
no sucesso reprodutivo
Batista, Herminio José Rosendo

http://hdl.handle.net/10400.26/42124

Com o objetivo de averiguar os efeitos da idade da égua, da idade do garanhão e do mês
da inseminação sobre o sucesso reprodutivo, recolheram-se dados relativos a inseminações
com sémen do garanhão Coltaire Z, propriedade da Coudelaria Sobreiro Velho, com gestação
confirmada, ao longo de 8 épocas reprodutivas consecutivas, entre 2008 e 2015. Nas
inseminações utilizou-se sémen fresco diluído, e foi usada apenas uma dose em cada período
estral. Recolheram-se registos relativos a 181 éguas de idades compreendidas entre os 3 e
os 24 anos de idade, incluindo o mês da primeira inseminação e o número de inseminações
realizadas até se obter a confirmação da gestação, totalizando 259 observações. Verificou-se
que a idade do garanhão e o mês de inseminação influenciam significativamente o sucesso
da inseminação artificial (p=0,042 e 0,038, respetivamente). O número de inseminações por
gestação confirmada foi significativamente mais elevado nas 4 últimas épocas reprodutivas
(em que o garanhão tinha entre 15 e 19 anos de idade). O número médio de inseminações por
gestação confirmada mais baixo observou-se quando a primeira inseminação teve lugar no
mês de junho. Não se verificou que a idade da égua tenha significância estatística no sucesso
reprodutivo
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Tecnologias ISOBUS em tractores e máquinas Agrícolas
Ramos, João António Avença

http://hdl.handle.net/10400.26/42272

A nova PAC 2030 prevê a necessidade do uso de fatores de produção de forma mais racional
pelo que a mecanização assume um papel determinante para o alcance deste objetivo. Assim,
no decorrer do ano agrícola de 2021 no âmbito do Projeto ISOmap Forragem ALT20-03-0246FEDER-000062, realizaram-se um conjunto de trabalhos de aplicação de produtos à taxa
variável com tecnologia ISOBUS na comunicação de dados entre tratores e máquinas agrícolas
de diferentes fabricantes. Foram utilizadas duas máquinas operadoras previamente calibradas,
um distribuidor centrifugo de adubo e um pulverizador de jato projetado que trabalharam ora
com o respetivo controlador eletrónico, ora com o terminal virtual de um trator agrícola. Os
dados dos ficheiros para aplicação à taxa varável resultaram das avaliações feitas em campo
do projeto ISOmap Forragem, tendo sido testadas uma plataforma digital e um software em
linha de acesso aberto na sua operacionalidade. No final do trabalho pode constatar-se que o
uso da tecnologia ISOBUS permitiu a comunicação de informação entre máquinas de diferentes
fabricantes para a aplicação de produtos à taxa varável, apesar de se reconhecer a necessidade
do treino dos operadores neste tipo de instrumentos e do investimento na atualização dos
parques de máquinas das respetivas explorações agrícolas,
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O Ventilador Anestésico nos Procedimentos Veterinários
Barbosa, Laura Henriques

http://hdl.handle.net/10400.26/42112

O estágio curricular foi realizado no Hospital Veterinário da Universidade Lusófona entre março
e maio de 2022. A discente esteve envolvida nas áreas da medicina interna, de diagnóstico por
imagem, das urgências hospitalares e da cirurgia, sendo que, dentro da cirurgia, participou nas
áreas da odontologia, da ortopedia e da cirurgia de tecidos moles. A aluna esteve envolvida
no pré-operatório, nomeadamente na colocação de cateter, indução do paciente, entubação,
entre outras tarefas específicas do Enfermeiro Veterinário e inerentes ao internamento de
animais sob cuidado hospitalar. Na área cirúrgica, o ventilador anestésico esteve presente
em grande parte das cirurgias às quais a aluna assistiu, como foi o caso de, por exemplo,
cirurgias ortopédicas, cirurgias ao tórax, cirurgias em pacientes com dificuldades respiratórias,
cirurgias de alto nível de dor, entre outras. Este aparelho, juntamente com as suas indicações,
complexidades, possíveis complicações e vantagens, foi objeto de estudo neste relatório. Este
tem vindo a evoluir ao longo dos anos, demonstrando ser uma mais-valia na área da medicina,
visto que, quando utilizado corretamente e nas circunstâncias que assim o demandam, torna-se
o decisivo para a vida do paciente
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Acompanhamento da plantação de olivais em sebe no Alentejo
Nunes, Francisco José Silva

http://hdl.handle.net/10400.26/42114

Nas últimas décadas vimos assistindo a uma enorme transformação na cultura do olival.
Passamos de um olival tradicional de sequeiro, com uma densidade de plantação reduzida (até
200 árvores/ha) e fortemente dependente de mão-de-obra para todas as operações culturais,
para um olival de regadio, mais produtivo, com uma muito maior densidade de plantação (300
a 400 árvores/ha no sistema intensivo e 1600 a 2200 árvores/ha no olival em sebe), fertilizado
e em que a totalidade das operações culturais são mecanizadas. Devido à falta de mão obra
para a colheita, verifica-se que nos últimos anos as plantações são quase exclusivamente de
olivais em sebe, pelo que nos pareceu ser uma temática pertinente a estudar e para aprofundar
conhecimentos. O estágio foi realizado na empresa De Prado Plantaciones, que corresponde
a um departamento da empresa De Prado e que se dedica à plantação de novos olivais
conduzidos em sebe, quer para a própria empresa quer para clientes externos. Durante o estágio
foi possível acompanhar a quase totalidade das operações necessárias para a instalação de
um olival em sebe numa parcela de 43 ha, para um cliente externo à empresa, no Perímetro de
Rega do Caia, em Elvas. Vimos as máquinas utilizadas bem como todas técnicas necessárias
para uma boa execução das operações. Tivemos acesso aos custos das diferentes fases de
instalação do olival, pelo que conseguimos apurar um custo total de 10 074.79 €/ha, em que
a plantação propriamente dita (materiais e mão de obra) e o sistema de rega (construções,
materiais e mão de obra) representam a maioria dos custos, mais concretamente 44% e 32%
do custo total, respetivamente. Tivemos ainda a oportunidade de acompanhar e participar
noutros trabalhos realizados noutras propriedades, o que permitiu ver o profissionalismo dos
técnicos da empresa e a excelente organização das operações nas diversas empreitadas. Pelo
que podemos assistir, dado que a plantação de olivais em sebe vai continuar nos próximos
anos, a De Prado Plantaciones tem um futuro promissor. É também uma área com grandes
oportunidades de emprego para jovens técnicos com formação superior, pelo que nos parece
que a aposta que fizemos em escolher este estágio poderá ser compensadora na nossa
carreira profissional
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Triagem de Isolados Bacterianos Para Identificar Agentes de Controlo
Biológico Contra a Erwinia amylovora
Saragoça, Andreia de Fátima Pires

http://hdl.handle.net/10400.26/42113

Há atualmente uma grande necessidade de desenvolver biopesticidas sustentáveis capazes de
substituir os pesticidas de origem química. Agentes de controlo biológico, são microrganismos
benéficos com capacidade de inibir patógenos e que se enquadram nesta categoria de
biopesticidas. Erwinia amylovora é o agente causal do Fogo Bacteriano, uma doença que afeta
plantas da família Rosaceae, como as pereiras e macieiras, com consequências económicas
gravíssimas. Dada a gravidade da doença em Portugal e no mundo há uma enorme necessidade
de desenvolver formas sustentáveis e eficazes de tratamento preventivo. Na elaboração deste
trabalho foram realizados ensaios de inibição do crescimento da E. amylovora com uma bactéria
do género Bacillus spp., 4 estirpes de Lactobacillus plantarum e 5 estirpes de bactérias isoladas
de esponjas marinhas, tendo apenas demonstrado resultados positivos a bactéria do género
Bacillus spp. e as estirpes de L. plantarum. Realizou-se um outro ensaio com duas estirpes de
E. amylovora onde as estirpes de L. plantarum e a bactéria do género Bacillus spp. demostraram
capacidade de inibir o crescimento das mesmas. Foi realizado um ensaio de inibição com os
filtrados das culturas das estirpes de bactérias contra a E. amylovora onde se verificou inibição
do crescimento da mesma. De modo a determinar o que pode estar a provocar inibição,
realizou-se um ensaio com os filtrados das culturas com o pH do meio ajustado, que demonstrou
que o pH acídico dos filtrados é, pelo menos em parte, responsável pelo efeito inibitório. Como
uma das estirpes de L. plantarum que demonstrou capacidades inibitórias contra a E. amylovora
foi isolada de uma salmoura de azeitona, testaram-se estas estirpes contra Colletotrichum
acutatum, fungo que infecta a oliveira. Verificou-se inibição do crescimento do fungo em mais
de 30%, doze dias após inoculação. Em conclusão, demonstrou-se que as estirpes de L.
plantarum apresentam propriedades antibacterianas e antifúngicas.
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Fungos endofíticos da oliveira (Olea europaea L.) e o seu potencial no
controlo da antracnose, causada pelo fungo Colletotrichum acutatum
Vivas, Maria Beatriz
http://hdl.handle.net/10400.26/42109

A antracnose da oliveira, conhecida em Portugal por “Gafa” (Colletotrichum spp.), tem grande
impacto económico na olivicultura nacional. Em anos em que as condições climáticas sejam
favoráveis ao desenvolvimento do fungo, a produção da azeitona e a qualidade do azeite são
negativamente afetadas. Para minorar este prejuízo utilizam-se produtos químicos de ação
preventiva, pouco eficientes e com impacto ambiental. Neste trabalho pretendeu-se identificar
fungos endofíticos, selecionando-se aqueles que apresentaram melhor desempenho como
biocontrolos, no combate à “Gafa”. Os isolados dos fungos endofíticos, obtiveram-se a partir
de tecidos recolhidos em duas cultivares de oliveira sãs: ‘Galega Vulgar’ e ‘Arbequina’, que
fazem parte do campo de pés mães do Departamento de Olivicultura do INIAV, em Elvas.
Inocularam-se, entre março e maio de 2022, 960 caixas de Petri, para obtenção de isolados de
fungos endofíticos, a partir de ramos, folhas e gomos florais. Selecionaram-se os fungos, que
cresceram em maior número e de forma consistente nas amostras: Epicoccum spp., Diplodia
spp., Phytophthora spp., Sclerotinia spp., Aureobasidium spp. e Cladosporium spp.. Para
comparar e avaliar o desempenho dos fungos endofíticos selecionados, usou-se o coeficiente de
inibição (CI) obtido dos testes de antagonismo (Fungo endofítico vs. Colletotrichum acutatum).
A análise de variância dos valores de CI, seguido do teste de “Tukey”, demostraram existir
diferenças significativas entre esses valores de CI, o que permitiu identificar e selecionar os
fungos: Phytophthora spp., Epicoccum spp., Diplodia spp., e Sclerotinia spp., a ser usados como
bons biocontrolos. Apesar destes fungos serem estirpes não virulentas para a oliveira, poderão
sê-lo para culturas adjacentes e/ou evoluírem para formas patogénicas, pelo que não deverão
ser utilizados em formas vivas. Assim, será necessário que se identifiquem os metabolitos
produzidos nos extratos dos fungos endofíticos que tenham boas características antifúngicas,
para poderem ser utilizados em produtos biológicos curativos e sem impacto ambiental.
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Planeamento da implementação do modo de produção biodinâmico na vinha
Real, Ana Margarida Almeida

http://hdl.handle.net/10400.26/40500

Este estágio realizou-se na Reynolds Wine Growers, exploração agrícola essencialmente
virada para o sector vitivinícola, com a realização de atividades práticas biodinâmicas em
dois talhões da vinha que compõe a exploração, situadas no Monte da Figueira de Cima, em
Arronches; Os principais objetivos deste estágio passaram pela aquisição de conhecimentos
práticos sobre o modo de produção agrícola biodinâmico, conceito criado em 1924 pelo
filósofo austríaco Rudolf Steiner, na Alemanha, que realça a importância da manutenção da
qualidade dos solos para a sanidade das culturas, sugerindo práticas agrícolas viradas para o
tratamento e reestimulação das forças naturais dos solos através dos preparados e do composto
biodinâmico; Primeiramente buscou-se a aprendizagem, compreensão e consolidação dos
conceitos biodinâmicos, e posteriormente foram colocadas em prática várias das atividades
indicadas neste modo de produção, como a produção e aplicação de preparados e composto
biodinâmico, as dinamizações e a utilização do calendário biodinâmico; Concomitantemente,
projetou-se um planeamento modelo para a implementação do modo de produção biodinâmico
na vinha, com as atividades biodinâmicas de campo a desenvolver ao longo do ano cultural;
Os requisitos exigidos em agricultura biodinâmica contêm semelhanças com os impostos
em agricultura biológica, sendo somente a obrigatoriedade da aplicação dos preparados
biodinâmicos e a produção e aplicação do composto biodinâmico a diferença basilar entre estes
dois modos de produção, não sendo as restantes técnicas culturais e de maneio associadas a
este conceito agrícola de carácter obrigatório; Por se tratar de um tema tão vasto, considera-se
a necessidade de um tempo mais alargado para compreender de forma consciente o que trata
a agricultura biodinâmica, sendo a experimentação uma fase imperial para a obtenção de
resultados coerentes para o entendimento do tema e para perceber como pode encaixar-se
este conceito em cada exploração agrícola.		
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Avaliação da variabilidade espacial do crescimento, desenvolvimento e
produtividade numa vinha no Alentejo
Gaudêncio, Pedro Filipe Rebola

http://hdl.handle.net/10400.26/39749.

O setor do vinho é um setor com bastante importância para economia portuguesa, sendo
Portugal um dos principais países exportadores a nível mundial. O setor vitivinícola, enfrenta
cada vez mais desafios, desde a exigência de certificações, ao aumento dos custos de produção
e à responsabilidade ambiental e promoção da sustentabilidade dos ecossistemas. É neste
sentido que a utilização do conceito de Viticultura de Precisão tem ganho cada vez mais
importância. Neste trabalho pretendeu-se avaliar a variabilidade espacial do crescimento, desenvolvimento e produtividade numa vinha no Alentejo, localizada em Santo Aleixo, na Herdade da
Torrre de Curvo. Com esse objetivo estabeleceu-se um estudo delineado em split-plot, onde o
main-plot foi a casta (Alicante Bouschet, Aragonez e Trincadeira). Dentro de cada plot, foram
efetuadas três repetições, cada repetição, cuja localização era fixada aleatoriamente, possuía
6 plantas contiguas (claro). Foram avaliadas métricas que caracterizam o vigor e produção
ao nível da planta. Dos principais resultados obtidos podemos concluir os principais fatores
limitativos da produtividade desta vinha são o baixo número de cachos por planta, baixo vigor
e desenvolvimento das plantas e compactação do solo. Após a análise dos dados, e perceção
dos fatores limitativos desta vinha, foi possível sugerir algumas alterações culturais, tais como
mobilizações para descompactação do solo, aplicação de matéria orgânica e uma poda longa.
Para verificar se as medidas de alteração implementadas promoveram o aumento de vigor
nesta vinha, foram utilizadas imagens de NDVI para verificar se este índice de vegetação
apresentava diferenças entre os anos em que decorreu o trabalho experimental. Em 2019 os
valores de NDVI estavam entre 0,21 e 0,29, em 2020 entre 0,33 e 0,4 e em 2021 0,25 e 0,4,
notando-se de forma evidente uma melhoria do vigor desta vinha após a implementação das
medidas de alteração sugeridas.
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Desenvolvimento de um protótipo de secador de plantas aromáticas e
medicinais.
Esturrica, João Carlos Rosado

http://hdl.handle.net/10400.26/41070

O setor das plantas aromáticas e medicinais (PAM) é um setor em crescimento, com
predominância de explorações de pequena dimensão. O teor de humidade das PAM frescas
é de 60-80% de água, sendo necessário reduzir para 10-12% de humidade para acondicionamento, portanto a desidratação é fundamental. A aquisição de um secador comercial
implica um grande investimento financeiro, difícil para pequenas explorações agrícolas. Neste
contexto, desenvolveu-se um secador de pequenas dimensões e baixa voltagem. Incluiu-se um
manual de construção, montagem e funcionamento para possibilitar que os utilizadores possam
montar e utilizar o seu próprio secador. O secador desenvolvido foi testado com a secagem
de coentros (Coriandrum sativum), louro (Laurus nobilis) e alecrim (Rosmarinus officinalis).
As plantas secas mantiveram a cor e o aroma, sendo apelativas para os clientes potenciais.
Não houve diferença estatística significativa (p<0,05) entre a % de humidade das plantas das
3 espécies secas pelo secador desenvolvido e o secador do laboratório de biologia vegetal
da ESAE/IPP, concluindo- se que o secador funciona bem. O tempo de secagem foi de 5 dias
para o coentro e alecrim e de 6 dias para o louro; o custo de secagem foi de 23,426€/kg para
coentro, 7,169€/kg para alecrim e 6,859€/kg para louro. Em média, o custo de secagem foi de
12,49€/kg. As diferenças de preço devem-se sobretudo aos diferentes teores de humidade das
plantas. O secador apresentou uma elevada eficiência energética devido ao baixo consumo
diário (0,86€). O custo de construção foi 1/3 do custo do secador comercial mais parecido
(Chatron - 1117,14€), consome apenas 183w/h enquanto que o secador comercial consome
1500w/h, implicando poupança energética que se refletiu no menor custo de secagem. O
trabalho desenvolvido tem o potencial de contribuir para o desenvolvimento da fileira das PAM
e para o desenvolvimento regional.
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Reestruturação da Herdade Pomar das Estrelas, Lda – Estudo de
Implementação de Produção de PAM.
Pereira, Andreia Sofia Matroca

http://hdl.handle.net/10400.26/41069

O presente trabalho tem como principal objetivo avaliar a reestruturação da herdade Pomar das
Estrelas, Lda, situada em Reguengos de Monsaraz. A reestruturação surge com a necessidade
de rentabilizar a exploração, uma vez que a cultura presente (vinha) não está a ter os resultados
esperados. O projeto retrata a possibilidade de arrancar parte da vinha existente criar uma horta,
um agroturismo, uma loja gourmet e instalar 1 hectare de plantas aromáticas e medicinais. Com
os dados fornecidos pela empresa pode observar-se que a vinha não está a dar o rendimento
devido, e numa vertente de inovar e explorar outras culturas, uma das opções consideradas
foi as plantas aromáticas e medicinais. Através da realização deste relatório foi possível
executar uma análise S.W.O.T e elaborar uma análise financeira do projeto. A escolha pela
erva-cidreira, hortelã-pimenta e perpétua-roxa assentou numa pesquisa de mercado, e nos
contactos realizados a produtores deste tipo de cultura. Do ponto de vista económico pode
concluir-se que o projeto é viável. Através da análise de viabilidade percebeu-se que o Valor
Atual Liquido (VAL) é de 1 305 697€ e a Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) apresenta um
valor de 197,38%. Reguengos de Monsaraz reúne condições para o cultivo das espécies
selecionadas, o que é um bom indicador, embora possam surgir alguns desafios, como é o
caso da disponibilidade de mão-de-obra.
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Avaliação temporal e espacial da produtividade de duas parcelas de olival
por imagens de satélite.
Soares, Carlos Alexandre Pedro

http://hdl.handle.net/10400.26/41068

Com o exponencial crescimento da cultura da oliveira em Portugal e com a sua crescente
importância nas contas da agricultura nacional, a adoção de novas tecnologias e aplicações
face aos métodos de análise e planeamento tradicionais torna-se imperativa do ponto de
vista evolutivo do setor, no sentido de assegurar cada vez maior eficiência na produção e
rentabilidade desta cultura. No presente estudo avaliou-se a relação entre diferentes índices de
vegetação (NDVI, NDWI, e RADAR) e parâmetros de produtividade (VC, SC, P, IM e GMS) ao
longo do ciclo vegetativo de duas variedades de oliveira (‘Galega vulgar’ e ‘Cobrançosa’). Foi
estabelecido um delineamento experimental, para assegurar representatividade e significado
estatístico, que consistiu em 5 pontos/blocos na parcela da variedade ‘Cobrançosa’ e 8 pontos/
blocos na parcela da variedade ‘Galega vulgar’, cada ponto correspondendo a um conjunto de
4 árvores consecutivas na linha. A fenologia com base na escala BBCH foi acompanhada sendo
avaliados parâmetros como a produtividade, através da pesagem da produção individual de
cada árvore em estudo, e a sua respetiva biometria (superfície da copa e volume da copa). Em
laboratório foram ainda feitas determinações do índice de maturação (IM) e do teor de gordura
na matéria seca (GMS). Os resultados obtidos indicam que o uso destas tecnologias (deteção
remota e índices vegetativos) apresenta potencialidades para uso alargado na olivicultura.
Verificaram-se correlações significativas entre os índices NDVI e NDWI e alguns parâmetros
da produção. As variantes NDVI’ e NDWI’ acabam, em muitos casos, por fornecer valores ainda
mais significativos que justificam a aposta numa análise centrada na linha de oliveiras, excluindo
a entrelinha. No entanto, será necessário repetir este estudo em outras campanhas olivícolas,
dada a influência do ano agrícola no comportamento e produção da oliveira e na existência
do fenómeno de alternância da produção. Assim, o uso deste tipo de índices demonstram ser
uma ferramenta com bastantes potencialidades numa ótica de apoio ao olivicultor, facilitando
não só na tomada de decisão para correção de situações detetadas durante o ciclo anual da
oliveira, mas contribuindo também, numa perspetiva mais ampla, para melhoria dos parâmetros
de produtividade.
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Recolha, multiplicação e caraterização morfológica do orégão (ORIGANUM
VULGARE subsp. VIRENS)
Paulo, Mariana Angélica Barros

http://hdl.handle.net/10400.26/42083

A subespécie Origanum vulgare subsp. virens (orégão) existe espontaneamente em Portugal.
Trata-se de uma especiaria muito consumida, principalmente nos países do Mediterrâneo,
apesar dos seus recursos genéticos não estarem a ser explorados corretamente. A colheita,
em habitat natural, representa grande risco para a conservação da diversidade da espécie
e, até mesmo em alguns casos, extinção. Os objetivos específicos deste trabalho foram a
avaliação da abundância da espécie em cinco locais do Alentejo, a caraterização morfológica
de 14 acessos silvestres e o estudo da propagação vegetativa e germinação da semente.
Avaliou-se a disponibilidade de orégão em 5 locais do Alentejo, com recurso ao método dos
transeptos lineares e da quadricula (50x50cm). Aplicou-se uma escala de abundância relativa
(de 0 a 5) em relação a visitas anteriores aos locais. Efetuaram-se 2 ensaios de germinação
de sementes, um com sementes de acessos silvestres e outro comparando a capacidade
germinativa de sementes silvestres versus cultivadas. Fizeram-se 2 ensaios de propagação
vegetativa, um com estacas caulinares terminais dos 14 acessos silvestres e outro comparando
estacas terminais com estacas subterminais e, com estacas refrigeradas (ca. 5.ºC, durante 12
dias). Os 14 acessos foram instalados em ensaio para caracterização morfológica. Usaram-se
os descritores ECPGR, tendo-se considerado 53 descritores (para planta, caule; folha basal;
folha abaixo da inflorescência; inflorescência e; sementes). As conclusões do estudo, apontam
para risco de erosão genética devido às ameaças identificadas: mobilizações e desmatações,
aplicação de herbicidas, sobre pastoreio, colheita desregrada. As estacas herbáceas terminais
foram efetivas para a propagação vegetativa de orégão, as estacas conservadas em frio tiveram
maior crescimento em altura do que as estacas sem refrigeração. No ensaio de caraterização
morfológica foi observada elevada variabilidade entre acessos; foram definidos 3 grupos de
acessos na análise de clusters; as plantas do grupo 3 apresentaram maior potencial agronómico
para futuros programas de melhoramento de plantas. Será necessário prosseguir estes estudos
com um segundo ano de caracterização para que, as plantas apresentem o seu pleno desenvolvimento
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A responsabilidade social nas organizações do Alto Alentejo.
Miranda, Nuno

http://hdl.handle.net/10400.26/41631

A globalização trouxe vantagens e desvantagens para as sociedades, verificandose, no entanto,
que nas últimas décadas houve uma degradação das condições socioeconómicas dos cidadãos
e uma degradação ambiental acentuada. Desta forma, tem-se tornado mais premente a alteração
da forma de gerir as organizações, tornando a responsabilidade social (RS), principalmente das
empresas, uma matéria de estudo contínuo e acentuado por todo o mundo, tendo em conta a
importância que a mesma pode ter na melhoria das sociedades em geral e na preservação do
planeta. Assim, numa altura em que vivemos duas crises mundiais seguidas, e verificando a
crescente implementação das práticas de responsabilidade social nas organizações por todo o
mundo, promovida por várias instâncias internacionais, desde a Organização das Nações Unidas
(ONU) à União Europeia (UE), parece fazer todo o sentido conhecer a realidade das práticas
de responsabilidade social nas organizações do Alto Alentejo, e contribuir para a divulgação
da RS nesta região. Do resultado do nosso estudo podemos verificar que ainda existe pouca
sensibilidade para estas questões, mas que nas organizações que aplicam a responsabilidade
social predominam as práticas (políticas e programas) relacionadas com a comunidade, e com
o ambiente, em linha com outros estudos realizados neste âmbito
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O balanced scorecard nas PME - Estudo de caso da empresa Automóveis
Alemão
Barreto, Guilherme

http://hdl.handle.net/10400.26/41628

O projeto visa definir um modelo de monitorização da gestão assente na metodologia Balanced
Scorecard (BSC) e avaliar a sua adequação numa pequena e média empresa (PME). Para dar
resposta à questão central do projeto, estabeleceram-se os objetivos de conceber e desenvolver
o BSC numa PME de comercialização e reparação de automóveis novos e usados, e de
avaliar o BSC desenvolvido. Este projeto assenta num enquadramento teórico focado na
gestão estratégica, na gestão de performance, na ferramenta BSC, e na ferramenta BSC
nas PME, descrevendo conceitos, metodologias, indicações e recomendações, de forma a
realizar a investigação. Como método de investigação é utilizado o estudo de caso e recorre-se
à metodologia de Kaplan & Norton (2008), e às indicações de Fernandes, Raja & Whalley
(2006) para conceção e desenvolvimento do BSC em PME. A avaliação foi realizada através
de entrevista, avaliando aspetos como a clareza e adequação dos elementos do BSC. No fim
são apresentadas a conclusões do estudo de caso onde é possível verificar que os objetivos de
criar e desenvolver o BSC para PME, e de avaliar o BSC desenvolvido, foram alcançados com
sucesso. Conclui-se que o desenvolvimento do BSC deve ser efetuado o mais simples possível
e que o acompanhamento de todos os colaboradores é de elevada importância no processo
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O Acesso à Profissão de Contabilista Certificado.
Curião, Maria de Fátima

http://hdl.handle.net/10400.26/41630

Este projeto trata-se de um estudo de caso, que tem como objetivo principal identificar o nível
de (in)sucesso no exame de acesso à profissão de Contabilista Certificado. A população-alvo
são os licenciados em Gestão – Ramo de Contabilidade, da Escola Superior de Tecnologia
e Gestão, do Instituto Politécnico de Portalegre, dos anos 2014/2015 a 2018/2019. Trata-se
de um estudo com recolha de dados por questionário on-line, o qual esteve ativo durante,
aproximadamente, 4 meses (entre o dia 7 de julho de 2020 e o dia 31 de outubro de 2020). Da
aplicação do questionário ao público-alvo foi possível obter 44 respostas. Do tratamento dos
dados obtidos verificou-se que: a maioria dos inquiridos (54,6%) já é membro da Ordem dos
Contabilistas Certificados. Entre os que não obtiveram sucesso no exame, 35,7% pretende
voltar a tentar obter aprovação, mas igual percentagem já desistiu de se propor ao exame. Em
relação aqueles que conseguiram ter acesso à profissão de contabilista certificado, conclui-se
que 35,1% realizou exame apenas uma vez, mas a mesma percentagem só conseguiu obter
sucesso à segunda tentativa. Em relação à utilidade dos cursos de preparação, cerca de
65,4% % dos inquiridos consideram que são muito úteis ou de extrema utilidade. Em relação
às variáveis que influenciam o (in)sucesso dos inquiridos no exame de acesso à Ordem dos
Contabilistas Certificados, foi construído um modelo com capacidade de explicar 61,7% desse
(in)sucesso do público-alvo em estudo: assim, o seu sucesso está positivamente relacionado
com a frequência dos cursos de preparação para o exame e o nível de preparação nas matérias
de contabilidade de gestão. Já o mesmo não se aplica ao número de vezes que se propuseram
a exame, no qual a probabilidade de vir a ter aprovação diminui com o aumento do número
de vezes que se propõem. No entanto, não se detetou influência estatística significativa, na
aprovação dos inquiridos ao exame de acesso à Ordem dos Contabilistas Certificados, da
idade, género e regime de frequência de curso
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O Desenvolvimento da Banca Mutualista – Economia social e efeitos
regulatórios. O Caso do Crédito Agrícola em Portugal
Silva, César
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É genericamente consensual que a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo (CCAM) é a única
instituição financeira com base cooperativa em Portugal. Contando com mais de cem anos
de existência, a CCAM é considerada uma entidade dinamizadora das economias locais e
distingue-se pela proximidade e envolvimento com as comunidades onde opera. Este estudo
tem como principal objetivo procurar compreender o desenvolvimento futuro deste tipo de
instituição a nível nacional. Deste modo, procurar-se-á, primeiramente, entender de que modo
estas instituições se adaptaram às alterações de índole regulatória, não obnubilando a sua
identidade enquanto parte da banca mutualista e as inerentes políticas de economia a si
subjacentes. De modo a alcançar os seus objetivos, este projeto seguiu uma metodologia
concreta que assentou, primeiramente, na realização de um questionário devidamente remetido
a todos os Conselhos de Administração e Coordenadores Comerciais do Sistema Integrado do
Crédito Agrícola Mútuo (SICAM). Assim, o questionário foi enviado a setenta e seis agências e
contemplou um universo máximo de cerca de cento e cinquenta e nove respostas provenientes
de coordenadores comerciais e de administradores. Seguidamente, procurou-se a realização de
testes não paramétricos que permitissem aduzir a existência de dependência entre as respostas
no concernente à zona geográfica e à dimensão das instituições visadas. A pertinência deste
estudo assenta na necessidade de melhor compreender a importância conferida a medidas de
utilidade social, à figura do sócio e, identicamente, à tipologia da banca mutualista e aos efeitos
provenientes de alterações regulatórias e da proposta de anteprojeto de revisão do Regime
Jurídico da Crédito Agrícola Mútuo (RJCAM), contribuindo assim para uma visão mais ampla
e holística destes fenómenos
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Usabilidade de Interfaces em Websites de Instituições de Ensino Superior.
Veríssimo, Maria de Fátima

http://hdl.handle.net/10400.26/41636

A internet é o meio de comunicação mais usado pelas organizações contemporâneas, aquele
que permite que as mensagens cheguem de forma célere junto de públicos diversificados, a nível
global e em diversos idiomas, com um investimento relativamente baixo. Inquestionavelmente,
a internet transformou significativamente o comportamento do consumidor, nomeadamente no
acesso à informação ou na aquisição de produtos ou serviços, mas também no modo como
se cria, difunde e armazenam informações e mensagens. No caso das instituições de ensino
superior a diversidade de públicos, a quantidade de informação, a internacionalização do ensino
e a competitividade colocam diversos desafios ao Design dos websites que desde a informação
aos idiomas, passando pelo design e costomizaçao da interface. Neste sentido, é imperativo que
as instituições motorizem e avaliem a qualidade dos seus websites como ativos estratégicos,
recorrendo a princípios, procedimentos e métodos ao nível do User Experience Design. O
processo investigativo inscreve-se no campo do Design de Identidade Digital, delimitado ao
tema Usabilidade de Interfaces em Websites de Instituições de Ensino Superior, tendo como
principal propósito compreender como, com que critérios e requisitos proceder ao redesign do
website do Politécnico de Portalegre (IPP). Assim, considera-se que o estudo e comparação
dos modelos de avaliação de websites existentes permitirá definir um modelo adequado, com
o qual se poderá diagnosticar adequadamente o website do IPP. O design informado em
modelos existentes ao nível do design de interface e User Experience Design para websites
de ensino superior permite o desenvolvimento mais eficiente e auxilia a tomada de decisão no
redesign do website do IPP, considerando a informação, públicos, arquitetura de informação,
layout e conteúdo, face a uma boa experiência de utilizador. Nesse sentido, selecionou-se uma
metodologia mista, ou seja, uma componente não Intervencionista e outra de Investigação
Ativa que consistiu num estágio em design, particularmente dedicado ao redesign do website
do Instituto Politécnico de Portalegre. Como resultado da análise metodológica, prepõem-se
um modelo de avaliação que integra os contributos dos autores analisados, acrescentando-lhe uma estrutura distinta que permite a interpretação dos resultados de forma operacional
e direta. Por conseguinte o modelo proposto, assenta num conjunto de critérios avaliativos
identificados na literatura como essenciais à eficiência do website, permitindo avaliar não só a
eficiência global do mesmo, mas também o seu desempenho na concretização de determinadas
tarefas. O modelo de avaliação da qualidade de websites proposto, permitiu avaliar o website
do Instituto Politécnico de Portalegre, identificando melhorias e mudanças a serem adaptadas
no seu redesign
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Estratégias relacionais e comunicacionais entre os idosos institucionalizados e as famílias.
Santos, Cristiana
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Com o aparecimento da pandemia, os idosos, enquanto um dos grupos da população de
elevado risco, sofreram de forma mais intensa a distância provocada pela COVID-19. Este
projeto tem como objetivo geral estudar quais as estratégias implementadas pelas Estruturas
Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) no domínio da comunicação entre estas instituições,
os próprios idosos e as respetivas famílias, implementadas durante o contexto pandémico
atual. Para a execução do projeto, a opção recaiu na metodologia de base qualitativa, com a
utilização de entrevistas e questionários aplicados a profissionais, idosos e familiares de duas
ERPI do concelho de Torres Vedras e Monforte. Foi ainda aplicada a Escala da Depressão
Geriátrica a todos os idosos entrevistados. Através deste projeto, verifica-se que o contacto
físico é a estratégia de comunicação mais valorizada pelos utentes e qualquer outro tipo de
comunicação pode ser benéfica para esta relação, mas sempre como complemento. Este
estudo proporciona às instituições ferramentas para melhorar a relação e comunicação entre
o idoso institucionalizado e os familiares, tanto em período pandémico, como após o mesmo
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