
ACEF/2122/0514267 — Guião para a auto-avaliação

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior
1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1516/0514267

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2017-01-12

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na
sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE.

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de
condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE (Português e em Inglês, PDF, máx. 200kB).

 2._Ações de melhoria.pdf
 

3. Alterações relativas à estrutura curricular e/ou ao plano de estudos(alterações não incluídas no ponto
2).

3.1. A estrutura curricular foi alterada desde a submissão do guião na avaliação anterior?
 Não

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 <sem resposta>

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 <no answer>

3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submissão do guião na avaliação anterior?
 Não

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 <sem resposta>

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 <no answer>

4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e
aprendizagem (alterações não incluídas no ponto 2)

4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação?
 Sim

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 No caso da UA:

 Sistema de batimetria multifeixe Kongsberg 2040C, para estudos geofísicos em águas pouco profundas.
 Microscópio eletrónico de varrimento (SEM) com detetor de análise química por EDS, modelo TESCAN VEGA, com

detetor de eletrões retrodifundidos.
 Espectrofotómetro UV-Visível. Doze microscópios petrográficos Leica DM750 P.

 No caso da UP:
 XRF- X-MET7500 Mining Analyser.

 Separador eletrostático CiTF.
 Mesa de separação Ferrite Rolmotriz.

 Mesa de separação Neodímio Rolmotriz.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5a8859b5-2756-7eb6-a53f-6193d2984ccf/questionId/a6859344-e6ab-ad19-5278-6169d9f5a1ca


Divisor rotativo de amostras Retsch.
Microscópio Nikon LV-100 com módulo Grain Size NIS-A.
Microscópio Leica
Kit-XYZ-SWIFT Raman mapping com software Particle Finder.
Agitador de Haste Vertical Digital IKA.
Dispersador Politron Kinematica. 
Homogeneizador ultrassónico Hiescher.
Os equipamentos foram adquiridos para trabalhos de investigação e para apoio a unidades curriculares do PD em
Geociências.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
In the case of the AU, the following acquisitions are highlighted:
Kongsberg 2040C multibeam bathymetry system for geophysical studies in shallow waters
Scanning electron microscope with chemical analysis detector by EDS, model TESCAN VEGA, with detector of rectro-
diffused electrons
UV-Visible Spectrophotometer 
Sedigraph III Plus Micro-granulometric X-ray analyzer
Twelve Leica DM750 P petrographic microscopes
In the case of PU, the following acquisitions are highlighted:
XRF- X-MET7500 Mining Analyser
CiTF electrostatic separator
Ferrite Rolmotriz separation table
Neodymium Rolmotriz separation table
Retschsample rotary ivisor D
Nikon LV-100 microscope with Grain Size NIS-A module
Leica Microscope
Kit-XYZ-SWIFT Raman mapping with Particle Finder software
Polytron Kinematica Disperser 
Hiescher ultrasonic homogenizer
These equipments were acquired for research work and to support the CUs of the DP in Geosciences.

4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos
desde o anterior processo de avaliação?

Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
A colaboração com empresas e institutos públicos tem vindo a aumentar. Merece destaque a participação de ambas as
instituições no Colaboratório para as Geociências - C4G. Na última avaliação existiam 10 protocolos de cooperação
com empresas e atualmente existem 21:
Restradas – Revitalização de Estradas do Norte Lda 
A Natura Empreendimentos S.A. 
Domingos da Silva Teixeira SA 
Geosonda – Sondagens Geotécnicas e Geofisicas Lda 
AGA Associação Geoparque Arouca 
Sondalis Captações de água LDA 
EDM Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA 
Mota-Engil, Engenharia e Construção SA 
Rodi, Sinks and Ideas SA 
Agrepor Agregados 
Dominio do Ligante Lda 
Hidro-Cávado Lda 
Teófilo Freitas Lda 
GeoAviz, Lda Geologia, Geofisica e Geotecnia 
Infraestruturas de Portugal SA 
Congeo, Consultores de Geologia Lda 
Lusorecursos Portugal Lithium SA 
Só Argilas, Comércio de Barros, SA 
Base Tripla Unip. Lda 
PDL – Parque dos Dinissauros da Lourinhã, Lda 
Zagope – Construções e Engenharia, SA

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Collaboration with companies and public institutes has been increasing. The participation of both institutions in the
Colaboratório for Geosciences - C4G is noteworthy. In the last evaluation there were 10 protocols of cooperation with
companies and currently there are 21:
Restradas – Revitalização de Estradas do Norte Lda 
A Natura Empreendimentos S.A. 
Domingos da Silva Teixeira SA 
Geosonda – Sondagens Geotécnicas e Geofisicas Lda 
AGA Associação Geoparque Arouca 
Sondalis Captações de água LDA 



EDM Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA 
Mota-Engil, Engenharia e Construção SA 
Rodi, Sinks and Ideas SA 
Agrepor Agregados 
Dominio do Ligante Lda 
Hidro-Cávado Lda 
Teófilo Freitas Lda 
GeoAviz, Lda Geologia, Geofisica e Geotecnia 
Infraestruturas de Portugal SA 
Congeo, Consultores de Geologia Lda 
Lusorecursos Portugal Lithium SA 
Só Argilas, Comércio de Barros, SA 
Base Tripla Unip. Lda 
PDL – Parque dos Dinissauros da Lourinhã, Lda 
Zagope – Construções e Engenharia, SA

4.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde
o anterior processo de avaliação?

Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Para além do reforço das capacidades laboratoriais: incremento da participação ativa em projetos nacionais (FCT e
ANI) e europeus (FP7, INTERREG, LLL, RFCS, ECOAL, ERAMIN e H2020), em redes internacionais (EUA, ECIU,
Universia, Columbus Torino, Grupo Tordesilhas, Carnegie Mellon Portugal, UTEN Portugal, Campus Europae, Campus
do Mar) e em colaborações bilaterais em diversos países (EU, PLOP, entre outros). Estas ações permitiram um
incremento da internacionalização (docente e discente), um relevante intercâmbio de saberes e experiências, e acesso
a meios complementares e a casos de estudo. De referir atividades científicas e de softskills organizadas e
dinamizadas pelos órgãos de governo do CE, pelos Núcleos de estudantes (UA e UP), pelas UIs (ICT, GeoBioTec):
Jornadas, Workshops, focados em diversas temáticas da atualidade (como os ODS), atividades de campo, escrita
científica,…). Desenvolvimento do Programa Docência +. Criaçao do Gabinete de Inovação Pedagógica.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
In addition to strengthening laboratory capacities: increased active participation in national (FCT and ANI) and
European (FP7, INTERREG, LLL, RFCS, ECOAL, ERAMIN and H2020) projects, international networks (USA, ECIU,
Universia, Columbus Torino, Tordesilhas Group, Carnegie Mellon Portugal, UTEN Portugal, Campus Europae, Campus
do Mar) and bilateral collaborations in several countries (EU, PLOP, among others). These actions allowed an increase
in internationalization (teacher and student), a relevant exchange of knowledge and experiences, and access to
complementary means and cases of study. Also, scientific activities and softskills organized by the study program, the
Students' Centers (UA and UP), the research units (ICT, GeoBioTec): Seminars and Workshops, focused on various
current themes (such as the SDGs), field activities, scientific writing,...). Development of Program Docência +. Creation
of Office of Pedagogic Innovation.

4.4. (Quando aplicável) registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço,
protocolos com as respetivas entidades e garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o
anterior processo de avaliação?

Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Como já referido, a colaboração com empresas e institutos públicos tem vindo a aumentar. Merece destaque a
participação de ambas as instituições no Colaboratório para as Geociências - C4G. Na última avaliação existiam 10
protocolos de cooperação com empresas e atualmente existem 21. Aprofundaram-se e dinamizaram-se as parcerias
com universidades e institutos politécnicos, a diferentes níveis, derivadas de acordos ou associações estabelecidos
no âmbito das Unidades de Investigação e/ou de projetos de I&D, potenciando o envolvimento na formação (em
módulos das UCs e na Tese) de investigadores de outras instituições mas, também, a realização de análises e
obtenção de dados através da utilização de equipamentos específicos. Refira-se ainda, a cooperação com a indústria,
extrativa e transformadora, laboratórios de estado (LNEG e LNEC), e com
autarquias, a qual potenciou temas de estudo, locais de formação e acompanhamento de trabalhos de pesquisa e
desenvolvimento.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
As already mentioned, the cooperation with private enterprises and public institutes has been increasing. The
participation of both institutions in the Colaboratory for Geosciences - C4G is noteworthy. In the last evaluation there
were 10 protocols of cooperation with companies and currently there are 21. 
Partnerships with universities and polytechnic institutes were deepened and strengthened at different levels, derived
from agreements or associations established within the scope of Research Units and/or R&D projects, enhancing the
involvement of researchers from other institutions in the training (in modules of the CUs and thesis) but also the
realization of analyses and data collection through the use of specific equipments. It should also be said, cooperation
with industry, extractive and transformative, state laboratories (LNEG and LNEC), and local/regional authorities, which
has boosted new study themes, training sites and monitoring of research and development work.



1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior.

Universidade De Aveiro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.
Universidade Do Porto

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Universidade De Aveiro

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):
Faculdade De Ciências (UP)

1.3. Ciclo de estudos.
Geociências

1.3. Study programme.
Earth Sciences

1.4. Grau.
Doutor

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._Despacho_26970_AI_2007.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Geociências e Geologia

1.6. Main scientific area of the study programme.
Geosciences and Geology

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos):

443

1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

<sem resposta>

1.7.3. Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

<sem resposta>

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
180

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de
setembro):

6 semestres (3 anos)

1.9. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of September
13th):

6 semesters (3 years)

1.10. Número máximo de admissões.
15

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
<sem resposta>

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5a8859b5-2756-7eb6-a53f-6193d2984ccf/questionId/a82e9f78-0364-b9ea-338b-6169d93cb926


1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
<no answer>

1.11. Condições específicas de ingresso.
- Titulares de uma licenciatura, anterior ao Processo de Bolonha, em Geologia/Geociências ou em áreas afins;
- Titulares do grau de mestre, de acordo com as regras de Bolonha ou equivalente legal, em
Geologia/Geociências ou em áreas afins;
- Titulares de um grau académico superior estrangeiro em Geologia/Geociências ou em áreas afins, conferido na
sequência de um 2º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um estado
aderente a este processo;
- Titulares de um grau académico superior estrangeiro em Geologia/Geociências ou em áreas afins, que seja
reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de mestre pelo órgão científico e estatutariamente competente;
- Portador de um curriculum vitae escolar, científico ou profissional que demonstre adequada preparação para a
frequência do doutoramento, e reconhecido pelos Conselhos Científicos das Universidade do Porto ou da
Universidade Aveiro.

1.11. Specific entry requirements.
- Hold a graduation concluded before the Bologna reform process in Geology/Geosciences or similar;
- Hold an official master degree according to Bologna program or equivalent in Geology/Geosciences or similar;
- Hold a degree in Geology/Geosciences or similar concluded in a higher education school of a foreign country,
according with the second cycle of studies defined in Bologna Process for the countries belonging to the this
agreement;
- Hold a graduation in Geology/Geosciences or similar concluded in a foreign country which has been certified as
accomplishing the objectives of a master degree by the scientific committee legally responsible;
- Hold a relevant scholar, scientific or professional CV recognised by the scientific committees of University of Porto or
University of Aveiro as testifying for fulfilment of conditions to be admitted in the programme.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
N/A

1.12.1. If other, specify:
N/A

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
A componente curricular do Programa Doutoral em Geociências é lecionada anual e alternadamente na Universidade
de Aveiro (UA) e na Universidade do Porto (UP). Contudo, os estudantes podem formalizar, ao fim do primeiro ano
curricular, as restantes matrículas em qualquer uma das instituições, tendo em conta a Universidade onde o trabalho
de investigação se irá desenvolver ou onde o orientador, ou coorientador, se encontra sediado.

The curricular component of the Doctoral Program in Geosciences is teaching annual and alternately between
University of Aveiro (UA) and University of Porto (UP). However, the students may change their registration and
enrolment after the 1st year to the other institution taking into account the University where the supervisor or co-
supervisor below or the research activities will be developed.

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República
(PDF, máx. 500kB).

1.14._Alteração ao Regulamento de Creditações.pdf
1.15. Observações.

O Programa Doutoral em Geociências pretende:
- Estimular mestres em Ciências e Engenharias das áreas científicas da Geologia/Geociências e afins, cativar
geólogos, engenheiros geólogos e profissionais de áreas congéneres para o trabalho de investigação com vista à
obtenção do grau de doutor;
- Desenvolver uma maior articulação entre o ensino formal e a investigação científica e/ou tecnológica, garantindo uma
formação avançada em métodos e técnicas de análise aplicadas que permitam a elaboração da dissertação de
doutoramento;
- Promover a pesquisa científica e tecnológica desenvolvida nas unidades de I&D envolvidas, Instituto de Ciências da
Terra -Polo Porto, Centro de Geobiociências, Geoengenharias e Geotecnologias e Centro de Estudos do Ambiente e do
Mar da Universidade de Aveiro;
- Integrar os doutorandos nas atividades de investigação daquelas unidades para que participem e contribuam para o
seu desenvolvimento, no cumprimento da ética profissional, rigor científico, multidisciplinaridade e
internacionalização.
Ao nível da oferta formativa, os planos estratégicos da UA e da UP incluem os seguintes objetivos comuns: (a)
promover processos de ensino-aprendizagem eficazes e eficientes e uma prestação de alta qualidade em todas as
áreas de ensino em que estão envolvidas; (b) desenvolver políticas e instrumentos de garantia da qualidade em todos
os domínios de intervenção; (c) fornecer aos alunos uma sólida preparação científica e tecnológica para o exercício

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5a8859b5-2756-7eb6-a53f-6193d2984ccf/questionId/a8f6781d-ca16-b4d3-13ca-6169d9a4d47d


das suas futuras atividades profissionais, (d) manter dentro dos recursos disponíveis e da procura de estudantes, um
espectro largo de ofertas formativas, em particular em áreas científicas de interesse estratégico; (e) atrair novos
estudantes a nível nacional e internacional, reforçando designadamente as ligações com os países de língua oficial
portuguesa; (f) fomentar a integração privilegiada no âmbito do espaço europeu e dos seus sistemas de investigação e
de ensino (f) promover a difusão do
conhecimento e da cultura através de atividades de extensão universitária e da formação ao longo da vida.
Os 2 Departamentos envolvidos, Departamento de Geociências da UA e
Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território da FCUP, contribuem para a concretização da
missão das respetivas Universidades através da formação de profissionais capazes de conhecer os materiais
geológicos, compreender os processos que lhes dão origem e propor soluções para problemas prementes na área da
geologia, usando uma perspetiva interdisciplinar. Para tal, têm implementado programas de instrução formal ao nível
de licenciatura, mestrado e doutoramento, atividades de investigação em áreas específicas de conhecimento, ações de
divulgação científica e prestação de serviços ao exterior. Os Departamentos estão ativamente empenhados em
otimizar as condições, tanto ao nível de trabalho como de relacionamento, para o desenvolvimento profissional e
humano dos seus membros discentes e não discentes.

1.15. Observations.

The Doctoral Program in Geosciences aims:
- To encourage masters of Science and Engineering of the scientific areas of Geology/Geosciences, as well as
captivate geologists, engineering geologists, and professionals in related scientific fields, for research work aiming to
obtain a doctoral degree
- The development of closer connections between formal education and scientific and/or technological research,
ensuring an advanced training in methods and analytical techniques, leading to the elaboration of a doctoral thesis
- To promote the scientific and technological research conducted in I&D units: Institute of Earth Sciences (Faculty of
Sciences of Porto University), GeoBioSciences, GeoTechnologies and GeoEngineering, and Centre for Environmental
and Marine Studies (University of Aveiro)
- To integrate the students in the ongoing research activities of the units in order to participate and contribute actively,
based on the fulfillmentt of professional ethics, scientific quality, multidisciplinary and internationalization
The strategic aims of UA and UP in learning and teaching include to (a) promote effectiveness and efficiency of
teaching and provide high quality provision across all subjects offered, (b) develop procedures for continuously
assuring quality in teaching, learning and assessment and disseminating good practices; (c) develop relevant
knowledge and skills which can be used by the students in
their future careers and equip students to continue to learn throughout life; (d) maintain, within the resources available
and student demand, the widest range of courses, with particular emphasis for strategically important subjects (e)
attract new students from Portugal and overseas, reinforcing, in particular, the collaboration with Portuguese Speaking
Countries ; (f) keep in line with the latest trends in European Union higher education and research policies, (g)
contribute to society through the pursuit, dissemination and application of knowledge and the engagement in outreach
projects and life-long learning.
By offering cutting-edge, high quality courses, diplomas and degrees in the field of Geology, the Department of
Geosciences (UA) and the Department of Geosciences, Environment and Planning (FCUP) contribute to the mission of
their Universities. This is achieved through the implementation of programs of formal instruction at the graduate, MSc
and doctoral levels, research activities in selected areas of expertise, extension teaching and community service
activities. Graduates and post-graduates from both Departments understand the science behind active Earth
processes and can bring quantitative problem-solving skills to the society using an interdisciplinary approach. In
parallel, both departments are highly committed to provide an intellectual and physical stimulating environment for
supporting the professional and human growth of all its members.

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.
2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou
especialidades de doutoramento, em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)

2.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (se
aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation compatible with the structure of the
study programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):
Recursos Geológicos e Geomateriais Geological Resources and Geomaterials
Geodinâmica Geodynamics
Petrologia e Geoquímica Petrology and Geochemistry
Geologia Aplicada e Métodos de Prospecção Applied Geology and Prospecting Methods
Hidrologia/Hidrogeologia Hydrology/Hydrogeology
Geologia Marinha e Costeira Marine and Coast Geology
Estratigrafia e Sedimentologia Stratigraphy and Sedimentology



2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

2.2. Estrutura Curricular - Todos os ramos

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Todos os ramos

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 All the branches

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained
before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

Observações /
Observations

Geologia/Geociências/Geology/Geosciences G/GEO 162 6
Gestão/Management GES 6 0
Outras Áreas (Other Areas) Outra/Other 0 6
(3 Items)  168 12  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de
aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, favorecendo o seu papel ativo
na criação do processo de aprendizagem.

 As aulas T são essencialmente expositivas. Nas TP a componente expositiva é articulada com a resolução de
exercícios e nelas os estudantes contactam com equipamentos, aprendem a seguir protocolos laboratoriais e a
desenvolver competências de análise de resultados, de pesquisa, obtenção, tratamento e interpretação de dados
científicos. O trabalho de campo é uma componente relevante nas unidades curriculares sendo considerado pelos
estudantes como uma mais valia no plano de estudos. Esta vertente também uma grande relevância na UC
Dissertação.

 As metodologias ativas no ensino, designadamente o ensino baseado em projectos ou o ensino baseado em
problemas favorece a participação ativas dos estudantes.

 Através das Comissão de Curso e do SGQ da UA, alunos e docentes fazem um balanço sobre o funcionamento das
UCs identificando as UCs de Boas Práticas assim como as que carecem de alguns ajustes para melhorar o
desempenho.

 

2.3.1. Means of ensuring that the learning and teaching methodologies are coherent with the learning outcomes
(knowledge, skills and competences) to be achieved by students, favouring their active role in the creation of the learning
process.

 The different types of classes allow adapting teaching methods to the learning objectives of each UC. T classes are
essentially expository. In TP, the expository component is articulated with the resolution of exercises. In classes P,
students come into contact with equipment, learn to follow laboratory protocols and develop skills in analyzing results,
researching, obtaining, processing and interpreting scientific data. Fieldwork is a relevant component in the curricular
units and is considered by students as an asset in the study plan. This aspect is also very relevant in the UC
Dissertation.

 Active teaching methodologies, namely project-based teaching or problem-based teaching, favor the active
participation of students.

 Through the meetings with the Course Committees and the UA's QMS, students and teachers express their opinion
about the functioning of the CUs, identifying the Good Practice CUs as well as those that need some adjustments to
improve the CU's performance.

 

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em
ECTS.

 A carga média de trabalho dos estudantes é verificada regularmente no âmbito do Sistema de Garantia da Qualidade
da UA e da UP (SGQ-UA e SGQ-UP). Os dados recolhidos mostram que a carga média de trabalho estimada pelos
estudantes é, em geral, inferior à prevista pelo sistema de créditos ECTS, o que sugere que os estudantes têm
dificuldades em determinar o tempo gasto (em horas de trabalho) para completar todas as atividades de ensino. Nos
casos em que a carga média de trabalho estimada pelos estudantes é superior ao nº de créditos ECTS, procede-se a
um ajustamento dos conteúdos curriculares e/ou do tipo de atividades de ensino da unidade curricular. Contudo, esta
situação não se tem verificado nos últimos anos.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 Student’s workload is checked regularly through UA and UP’s Quality Assurance Systems for Teaching/Learning

(SGQ-UA and SGQ-UP). The outcome of the monitoring process shows that the workload estimated by the students is,
in general, lower than the predicted by the ECTS credit system, suggesting that students have difficulties in



determining the amount of time spent (in working hours) to complete all planned learning activities. When the
monitoring process reveals that the workload estimated by the students exceeds the number of ECTS credits, the
course content and/or the type of educational and assessment activities are adjusted. However, this situation has not
occurred in the last years.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de
aprendizagem.

Em ambas as instituições, avaliação do desempenho dos estudantes pode ser: contínua, discreta e final. A avaliação
contínua e a discreta incluem vários momentos de avaliação ao longo do semestre e são as mais usadas. Os
conteúdos lecionados nas aulas T e TP são avaliados sumativamente através de relatórios e apresentações orais,
dependendo dos objetivos de aprendizagem. Nas componentes laboratoriais e de campo, os critérios de avaliação do
desempenho abrangem as capacidades técnicas/científicas a adquirir na execução dos trabalhos. A avaliação da
Dissertação inclui a elaboração de uma tese, a sua apresentação pública e a sua defesa perante um júri. As opiniões
veiculadas pelos representantes dos estudantes nas reuniões da Comissão de Curso, via SGQ, e em reuniões e
conversas informais com os estudantes, mostram que estes consideram os métodos de avaliação adequados.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
On both institutions, the assessment of student’s performance can be continuous, discrete and final. Continuous and
discrete assessments include several summative examinations throughout the semester and are the most commonly
used. Summative assessment of T and TP modules involves reports and oral presentations, depending on the intended
learning outcomes. In supervised laboratory and field works, criteria for assessing student performance cover a range
of technical/scientific skills that students are expected to achieve at the end of each teaching block. Assessment of
Dissertation in the final year includes thesis submission, its public presentation and defence before a Board of
Examiners. Opinions of student’s representatives in the meetings of the Degree Course Committee, via QAS, and on
informal talks with the students, show that they consider evaluation methods as adequate.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 As aulas T são essencialmente expositivas. Nas TP a componente expositiva é articulada com a resolução de

exercícios e nelas os estudantes contactam com equipamentos, aprendem a seguir protocolos laboratoriais e a
desenvolver competências de análise de resultados, de pesquisa, obtenção, tratamento e interpretação de dados
científicos. O trabalho de campo é uma componente relevante nas unidades curriculares sendo considerado pelos
estudantes como uma mais valia no plano de estudos. Esta vertente também uma grande relevância na UC
Dissertação.

 As metodologias ativas no ensino, designadamente o ensino baseado em projetos ou o ensino baseado em problemas
favorece a participação ativas dos estudantes.

 Através das Comissão de Curso e do SGQ da UA, alunos e docentes fazem um balanço sobre o funcionamento das
UCs identificando as UCs de Boas Práticas assim como as que carecem de alguns ajustes para melhorar o
desempenho.

 A carga média de trabalho dos estudantes é verificada regularmente no âmbito do Sistema de Garantia da Qualidade
da UA (SGQ-UA). Os dados recolhidos mostram que a carga média de trabalho estimada pelos estudantes é, em geral,
inferior à prevista pelo sistema de créditos ECTS, o que sugere que os estudantes têm dificuldades em determinar o
tempo gasto (em horas de trabalho) para completar todas as atividades de ensino. Nos casos em que a carga média de
trabalho estimada pelos estudantes é superior ao nº de créditos ECTS, procede-se a um ajustamento dos conteúdos
curriculares e/ou do tipo de atividades de ensino da unidade curricular. Contudo, esta situação não se tem verificado
nos últimos anos.
Na UA, segundo o REUA - Regulamento de Estudos da UA (Regulamento n.º 833/2021, retificado pela Declaração de
Retificação n.º 733/2021) a avaliação do desempenho dos estudantes pode ser: contínua, discreta e final. A avaliação
contínua e a discreta incluem vários momentos de avaliação ao longo do semestre e são as mais usadas. Os
conteúdos lecionados nas aulas T e TP são avaliados sumativamente através de relatórios e apresentações orais,
dependendo dos objetivos de aprendizagem pretendidos. Nas componentes laboratoriais e de campo, os critérios de
avaliação do desempenho abrangem as capacidades técnicas/científicas que estes devem adquirir na execução dos
trabalhos. A avaliação da Dissertação inclui a elaboração de uma tese, a sua apresentação pública e a sua defesa
perante um júri. As opiniões veiculadas pelos representantes dos estudantes nas reuniões da Comissão de Curso
mostram que os estudantes consideram os métodos de avaliação adequados.

2.4 Observations.
 The different types of classes allow adapting teaching methods to the learning objectives of each UC. T classes are

essentially expository. In TP, the expository component is articulated with the resolution of exercises. In classes P,
students come into contact with equipment, learn to follow laboratory protocols and develop skills in analyzing results,
researching, obtaining, processing and interpreting scientific data. Fieldwork is a relevant component in the curricular
units and is considered by students as an asset in the study plan. This aspect is also very relevant in the UC
Dissertation.

 Active teaching methodologies, namely project-based teaching or problem-based teaching, favor the active
participation of students.

 Through the meetings with the Course Committees and the UA's QMS, students and teachers express their opinion
about the functioning of the CUs, identifying the Good Practice CUs as well as those that need some adjustments to
improve the CU's performance.

 



Student’s workload is checked regularly through UA’s Quality Assurance System for Teaching/Learning. The outcome
of the monitoring process shows that the workload estimated by the students is, in general, lower than the predicted
by the ECTS credit system, suggesting that students have difficulties in determining the amount of time spent (in
working hours) to complete all planned learning activities. When the monitoring process reveals that the workload
estimated by the students exceeds the number of ECTS credits, the course content and/or the type of educational and
assessment activities are adjusted. However, this situation has not occurred in the last years.
At UA, according the segundo o REUA - Regulamento de Estudos da UA (Regulamento n.º 833/2021, retificado pela
Declaração de Retificação n.º 733/2021) the assessment of student’s performance can be continuous, discrete and
final. Continuous and discrete assessments include several summative examinations throughout the semester and are
the most commonly used. Summative assessment of T and TP modules involves reports and oral presentations,
depending on the intended learning outcomes. In supervised laboratory and field works, the criteria for assessing
student’s performance cover a range of technical/scientific skills that students are expected to achieve at the end of
each teaching block. Assessment of Dissertation in the final year includes the submission of a thesis and its public
presentation and defence before a Board of Examiners. The opinions of student’s representatives in the meetings of
the Degree Course Committee show that students consider the evaluation methods as adequate.

3. Pessoal Docente
3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Profesor Doutor Fernando Joaquim Fernandes Tavares Rocha, Professor Catedrático da Univerdidade de Aveiro

 Professor Doutor Eduardo Anselmo Ferreira da Silva, Professor Catedrático da Univerdidade de Aveiro
 Professora Doutora Deolinda Maria dos Santos Flores Marcelo da Fonseca, Professora Catedrática da Universidade do

Porto
 Professora Doutora Helena Maria Sant'ovaia Mendes da Silva, Professora Associada c/Agregação da Universidade do

Porto

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

Especialista /
Specialist

Área científica /
Scientific Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Deolinda Flores Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida

Helena Sant'Ovaia Professor Associado ou
equivalente Doutor Geologia/Geology 100 Ficha

submetida

Alexandra Guedes Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida

Alexandre Lima Professor Associado ou
equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida

Ana Cláudia Teodoro Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia

Geográfica 100 Ficha
submetida

Bruno Valentim Investigador Doutor Geologia 100 Ficha
submetida

Catarina Maia Professor Auxiliar ou
equivalente Mestre Administração e

Gestäo de Empresas 44.6 Ficha
submetida

Helena Cristina Brites Professor Associado ou
equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida

Helena Ribeiro Investigador Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha
submetida

Iuliu Bobos Professor Associado ou
equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida

Jorge Espinha Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida

Maria dos Anjos Ribeiro Professor Associado ou
equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Geologia 100 Ficha
submetida

Maria Helena Couto Professor Associado ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Geologia 100 Ficha
submetida

Patrícia Santos Investigador Doutor Geociências 100 Ficha
submetida

Paula Alexandra Gonçalves
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Geociências 10 Ficha
submetida

Rui Moura Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geociências -

Geofísica 100 Ficha
submetida

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/5a8859b5-2756-7eb6-a53f-6193d2984ccf/annexId/63f703f3-9141-b70c-58be-6193d2c1c782
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/5a8859b5-2756-7eb6-a53f-6193d2984ccf/annexId/a5fa952a-34f9-2e94-0afc-6194e5d49526
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/5a8859b5-2756-7eb6-a53f-6193d2984ccf/annexId/a3ec6da0-e973-7194-ac40-6194e5703002
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/5a8859b5-2756-7eb6-a53f-6193d2984ccf/annexId/5f711d51-e8f1-3349-8833-6194e6820a3b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/5a8859b5-2756-7eb6-a53f-6193d2984ccf/annexId/f13cbf22-e7f4-14eb-0852-6194e6f29968
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/5a8859b5-2756-7eb6-a53f-6193d2984ccf/annexId/94bc7956-5527-e89a-a144-6194e6534c77
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/5a8859b5-2756-7eb6-a53f-6193d2984ccf/annexId/2f3ef801-2d2d-21a6-5e55-6194e71398af
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/5a8859b5-2756-7eb6-a53f-6193d2984ccf/annexId/5c5cbd72-51ed-6d8e-70be-6194e7b5b2fe
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/5a8859b5-2756-7eb6-a53f-6193d2984ccf/annexId/a85bc56f-f6be-7853-535a-6194e759906a
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Beatriz Valle Aguado Professor Associado ou
equivalente

Doutor Ciências Geológicas 100.00 Ficha
submetida

Carla Alexandra de
Figueiredo Patinha

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geociências 100.00 Ficha

submetida
Cristina Maria de Almeida
Bernardes

Professor Associado ou
equivalente Doutor Geociências 100.00 Ficha

submetida

Eduardo Anselmo Ferreira
da Silva

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor

Geociências,
especialidade de
Geologia

100.00 Ficha
submetida

Fernando Ernesto Rocha de
Almeida

Professor Associado ou
equivalente Doutor

Geociências,
especialidade de
Geologia

100.00 Ficha
submetida

Fernando Joaquim
Fernandes Tavares Rocha

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor

Geociências,
especialidade
Mineralogia

100.00 Ficha
submetida

Jorge Manuel Pessoa Girão
Medina

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Geociências,
especialidade de
Geologia

100.00 Ficha
submetida

José Francisco Horta
Pacheco dos Santos

Professor Associado ou
equivalente Doutor Geociências 100.00 Ficha

submetida
Luís Filipe Fuentefria
Menezes Pinheiro

Professor Associado ou
equivalente Doutor Geophysics 100.00 Ficha

submetida
Maria do Rosário
Mascarenhas de Almeida
Azevedo

Professor Associado ou
equivalente Doutor

Geociências,
especialidade
Petrologia

100.00 Ficha
submetida

     2454.6  

<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
 26

3.4.1.2. Número total de ETI.
 24.54

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral / Number of teaching staff with a full
time employment in the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº de docentes /
Staff number

% em relação ao total de ETI / %
relative to the total FTE

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of
teaching staff with a full time link to the institution: 21 85.574572127139

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor / Academically
qualified teaching staff – staff holding a PhD

Corpo docente academicamente qualificado / Academically
qualified teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de ETI* / %
relative to the total FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) /
Teaching staff holding a PhD (FTE): 24.1 98.207008964955

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialised teaching staff of the study programme

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff Nº de % em relação ao

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/5a8859b5-2756-7eb6-a53f-6193d2984ccf/annexId/d3ecb3c7-a18f-7f4a-3883-61b86868b1e9
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docentes (ETI)
/ Staff number
in FTE

total de ETI* / %
relative to the total
FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do
ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas
of the study programme

24.07 98.084759576202 24.54

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas
áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, with well
recognised experience and professional capacity in the fundamental areas of the study
programme

0 0 24.54

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente / Stability and development dynamics of the teaching
staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics
Nº de docentes
(ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de
ETI* / % relative to the
total FTE*

Docentes do ciclo de estudos de carreira com uma ligação à instituição por um
período superior a três anos / Career teaching staff of the study programme with a link
to the institution for over 3 years

24.07 98.084759576202 24.54

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de
um ano (ETI) / FTE number of teaching staff registered in PhD programmes for over
one year

0 0 24.54

4. Pessoal Não Docente
4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

No Departamento de Geociências /UA existem 9 funcionários e no Departamento de Geologia, Ordenamento do
Território/FCUP existem 5, todos em regime de tempo completo.
O apoio aos laboratórios é garantido por 6 funcionários no Departamento de Geociências /UA e 2 no Departamento de
Geologia, Ordenamento do Território/FCUP, em regime de tempo completo. A sua principal função é a de garantir o
bom funcionamento dos laboratórios de aulas e de investigação e a manutenção dos equipamentos científicos usados
pelos estudantes e investigadores.
Cada um dos Departamentos tem 3 funcionários afetos aos serviços de secretaria, cujas tarefas incluem apoio
administrativo, tratamento e registo de toda a documentação relativa a despesas de investigação e ensino, compras
gerais e inventário do equipamento.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
There are 9 non-teaching staff members at Geosciences Department/UA and another 5 at Department of Geosciences,
Environment and Planning /FCUP.
Laboratory support is guaranteed by 6 non-teaching staff members on a full-time basis in the Geosciences/UA and 2 in
Department of Geosciences, Environment and Planning /FCUP. Their main role is to ensure the good running of
classes and research labs, and the maintenance of scientific equipment used by students and researchers.
Each department have 3 office employees (3 at UA, other 3 at UP),whose duties include administrative support,
accounting records of expenditure on research and teaching, and inventory of equipment.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
No Departamento de Geociências/UA, do total de 9 funcionários, 5 são técnicos superiores com formação na área da
Geociências (1 Licenciado pré-Bolonha, 3 Mestres e 1 Doutor), 1 assistente técnico e 3 assistentes operacionais com
formação em outras áreas.
No Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território/UP, o pessoal não docente inclui 1 técnico
superior, com formação na área de Geologia, 3 assistentes técnicos e 1 assistente operacional com formação em
outras áreas.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
In the Department of Geosciences/UA, from the total of 9 non-academic staff, 5 are senior technicians with background
in Geosciences (including 1 Graduated, 3 Masters and 1 Doctor), 1 technician assistant and 3 operational assistants
hold training in other areas.
In the Department of Geosciences, Environment and Planning/FCUP, the non-academic staff includes 1 senior
technician with geology formation, 1 operational assistant and 3 technicians hold training in other areas.

5. Estudantes



5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
31

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 36
Feminino / Female 64

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular / Students enrolled in each curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 11
2º ano curricular 11
3º ano curricular 9
 31

5.2. Procura do ciclo de estudos.

5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente /
Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 10 10 15
N.º de candidatos / No. of candidates 11 19 27
N.º de colocados / No. of accepted candidates 10 14 15
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 9 11 11
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate 14 14 14

Nota média de entrada / Average entrance mark 16.5 16.1 16.8

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Verifica-se um incremento muito significativo do número de estudantes internacionais, designadamente dos Países de
Língua Oficial Portuguesa. A frequência de alunos estrangeiros tem sido, contudo, fortemente prejudicada pela grande
demora na concessão de vistos nos postos diplomáticos portugueses, o que leva a desistências nas inscrições ou a
atrasos muito significativos na chegada a Portugal, sendo comum haver alunos, de entre os que não desistem de vir,
que iniciam a frequência do Programa Doutoral muito tardiamente. Sem estas dificuldades, seria possível ter mais
alunos inscritos e a frequentar o Programa Doutoral.

 Por outro lado, vem também ocorrendo procura por parte de estudantes com pré-formação geológica mas com
interesses formativos avançados focados em áreas de interface (Geo-materiais, Geologia Médica, Geologia Urbana,
Geo-Arqueometria, entre outras).

 Temos 2 grandes tipos de perfis de estudantes: um constituído por estudantes diplomados recentemente com grau de
Mestre e que pretendem continuidade de formação (a um nível logicamente mais avançado), e outro formado por
estudantes que já desempenham há algum tempo atividades profissionais (tanto no setor público como no privado).

 

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
There is a very significant increase in the number of international students, particularly from Portuguese-speaking
Countries. The frequency of foreign students has, however, been strongly hampered by the great delay in obtaining
visas in Portuguese diplomatic posts, which leads to dropouts in registrations or very significant delays in arriving in
Portugal, and it is common to have students, among those who do not give up coming, who start the frequency of the
Doctoral Program very late. Without these difficulties, it would be possible to have more students enrolled and to
attend the Doctoral Program



On the other hand, there has also been a demand on the part of students with geological pre-formation but with
advanced formative interests focused on interface areas (Geo-materials, Medical Geology, Urban Geology, Geo-
Archeometry, among others).
We have 2 large types of student profiles: one consisting of students recently graduated with a Master's degree and
who want continuity of training (at a logically more advanced level), and another formed by students who have been
performing professional activities for some time (both in the public and private sectors).

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano /
Last year

N.º graduados / No. of graduates 1 2 5
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 0 0 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 0 1 3

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2
years 1 1 2

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates
in more than N+2 years 0 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de
conclusão e o resultado final (exclusivamente para cursos de doutoramento). 

Teses defendidas últimos 3 anos (2019, 2020, 2021) 
 2019 – 1

 Título da Tese: Desenvolvimento e otimização de formulações de geomateriais para a reabilitação e restauro de
adobes.

 Concluída a 03/10/2019
 Resultados: Aprovada por unanimidade

 2020 – 1
 Título da Tese: Post-tectonic Variscan magmatism from the northwest Iberia. Implications for W-Mo metallogeny. Case

study of Lamas de Olo Pluton.
 Concluída a 22/09/2020

 Resultados: Aprovada por unanimidade
 2021 – 5

 Título da Tese: O Campo Lamprofírico de Labruge: Petrologia e Geoquímica
 Concluída a 07/07/2021

 Resultados: Aprovada por unanimidade
 

Título da Tese: Remote sensing applied to lithium mineralizations: insights for lithium exploration
 Concluída a 29/10/2021

 Resultados: Aprovada por unanimidade
 

Título da Tese: Assessment of the gold exploration potential of Northern Portugal: a new research approach
 Concluída a 05/11/2021

 Resultados: Aprovada por unanimidade
 

Título da Tese: Role of the late-Variscan structures in the emplacement of late-orogenic granitoids in NW Iberian
Peninsula. Metallogenic implications in the occurrence of W(Sn) mineralizations

 Concluída a 12/11/2021
 Resultados: Aprovada por unanimidade

 
Título da Tese: Prospeção Geológica de Pegmatitos em Alto Ligonha (Zambézia, Moçambique), com base em Deteção
Remota e Sistema de Informação Geográfica

 Concluída a 20/12/2021
 Resultados: Aprovada por unanimidade

 

6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for
PhD programmes). 



Theses defended last 3 years (2019, 2020, 2021) 
2019 – 1
Thesis title: Development and optimization of geomaterial formulations for the rehabilitation and restoration of adobes.
Completed on 03/10/2019
Results: Unanimously approved
2020 – 1
Título da Tese: Post-tectonic Variscan magmatism from the northwest Iberia. Implications for W-Mo metallogeny. Case
study of Lamas de Olo Pluton.
Completed on 22/09/2020
Results: Unanimously approved
2021 – 5
Thesis Title: Labruge's Lamproric Field: Petrology and Geochemistry
Completed on 07/07/2021
Results: Unanimously approved

Título da Tese: Remote sensing applied to lithium mineralizations: insights for lithium exploration
Completed on 10/29/2021
Results: Unanimously approved

Título da Tese: Assessment of the gold exploration potential of Northern Portugal: a new research approach
Completed on 05/11/2021
Results: Unanimously approved

Título da Tese: Role of the late-Variscan structures in the emplacement of late-orogenic granitoids in NW Iberian
Peninsula. Metallogenic implications in the occurrence of W(Sn) mineralizations
Completed on 12/11/2021
Results: Unanimously approved

Thesis Title: Geological Exploration of Pegmatitos in Upper Ligonha (Zambezia, Mozambique), based on Remote
Detection and Geographic Information System
Completed on 12/20/2021
Results: Unanimously approved

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades
curriculares. 

Os resultados são idênticos, a 100%.
A conclusão das teses tem sido afetada, em termos temporais, por diversos fatores, dentre os quais destacamos
perturbações na obtenção de amostragem complementar, na execução de algum trabalho laboratorial e subsequente
análise e tratamento de dados, e, mais recentemente, as decorrentes da situação pandémica. Todos estes fatores
afetam a generalidade dos estudantes mas são mais críticos para os estudantes internacionais e para o grupo que já
está inserido no mercado de trabalho.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective
curricular units. 

The results are identical, at 100%.
The conclusion of theses has been affected, in time terms, by several factors, among which we highlight disturbances
in obtaining complementary sampling, in the execution of some laboratory work and subsequent analysis and
treatment of data, and, more recently, those resulting from the pandemic situation. 
All these factors affect the generality of students but are more critical for international students and for the group that
is already inserted in the labor market.

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos
próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 

A consulta da tabela das estatísticas da DGEEC de 2020 (https://www.dgeec.mec.pt/np4/92/) revela que, para os
períodos conjugados de 2015 a 2019 e de 2017 a 2019, estão nela registados 12 diplomados pelo PD em Geociências
pela Universidade de Aveiro e apenas 1 como desempregado, e 9 diplomados pela pela Universidade do Porto, com 0
desempregados.

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and
studies, indicating the year and the data source). 

The consultation of the dgeec statistics table of 2020 (https://www.dgeec.mec.pt/np4/92/) shows that, for the combined
periods of 2015 to 2019 and 2017 to 2019, there are registered 12 graduates of the PD in Geosciences by the University
of Aveiro and only 1 as unemployed, and 9 graduated by the University of Porto, with 0 unemployed.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Temos 2 grandes tipos de perfis de estudantes: um constituído por estudantes diplomados recentemente com grau de
Mestre e que pretendem continuidade de formação (a um nível logicamente mais avançado), e outro formado por
estudantes que já desempenham há algum tempo atividades profissionais (tanto no setor público como no privado).



Este segundo grupo já está geralmente inserido no mercado de trabalho e o primeiro tem conseguido inserir-se no
mesmo com elevado nível de sucesso, para o que tem contribuído a formação adquirida em áreas de interface,
inovadoras, e desenvolvidas em parceria com entidades do setor (públicas e privadas), elas próprias empregadoras.
Por outro lado, o crescente número de estudantes internacionais também representa um contributo positivo para a
empregabilidade pois maioritariamente possuem algum tipo de vínculo laboral aquando da candidatura (destacando-
se ao provenientes dos Países Africanos, geralmente docentes universitários).

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
We have 2 major types of student profiles: one consisting of recently graduated students with a Master's degree and
who want continuity of training (at a logically more advanced level), and another formed by students who have been
performing professional activities for some time (both in the public and private sectors). This second group is already
generally inserted in the labor market and the first has managed to fit into it with a high level of success, for which has
contributed the training acquired in areas of interface, innovative, and developed in partnership with entities of the
sector (public and private), themselves employers. On the other hand, the growing number of international students
also represents a positive contribution to employability because they mostly have some kind of employment
relationship at the time of application (especially those from African countries, usually university professors).

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade
científica / Research Centre(s) in the area of the study programme, where the teachers develop their scientific activities

Centro de Investigação /
Research Centre

Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES / Institution N.º de docentes do ciclo de estudos integrados/
No. of integrated study programme’s teachers

Observações /
Observations

GeoBioTec Muito Bom / Very
Good

Universidade de
Aveiro/Aveiro
University

8 n.a

Instituto de Ciências da
Terra/Earth Sciences
Institute

Muito Bom / Very
Good

Universidade do
Porto/Porto
University

16 n.a

CESAM Excellent
Universidade de
Aveiro/Aveiro
University

2 n.a.

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com
revisão por pares, livros ou capítulos de livros, ou trabalhos de produção artística, relevantes para o ciclo de estudos.

 https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/5a8859b5-2756-7eb6-a53f-6193d2984ccf
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/5a8859b5-2756-7eb6-a53f-6193d2984ccf
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada

na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional,
regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 

As duas universidades (UP e UA) envolvidas neste ciclo de estudos estão entre as universidades portuguesas mais
reputadas quer no campo da formação, quer no da

 investigação. Ambos os departamentos estão envolvidos em atividades de transferência de conhecimento à sociedade
através de:

 (a) serviços técnicos, analíticos, de consultoria e de investigação e inovação nas áreas de Geomateriais, Recursos
Geológicos, Geotecnia, Geofísica, Arqueologia e Gestão das Zonas Costeiras a pequenas e médias empresas,
instituições públicas e privadas e câmaras municipais;

 (b) difusão do conhecimento e da cultura à sociedade, através de atividades de extensão universitária e da formação
ao longo da vida (e.g. Geologia no Verão, Academia de Verão, Universidade Júnior);

 (c) participação com outras universidades em programas de formação avançada para indústria petrolífera, mineira e
extrativa;

 (d) cursos de atualização de professores de Ciências Naturais.
 Todos os projetos de investigação nacionais contribuem para o desenvolvimento regional e local uma vez que captam

fundos nacionais e internacionais, em particular da União Europeia. Os projetos e os contratos de prestação de
serviço são um contributo mais imediato para o desenvolvimento económico, ao darem resposta às necessidades
científicas e/ou tecnológicas das empresas e instituições. As atividades de divulgação contribuem para o
enriquecimento cultural e cientifico da sociedade.

 Do ponto de vista concreto pode-se citar a criação de empresas de base tecnológica e a formação de quadros técnicos
altamente especializados que trabalham em empresas ligadas à área do ambiente, autarquias, laboratórios do estado,
entre outras.

 Os dois departamentos envolvidos na lecionação do PD (a) fornecem serviços técnicos, analíticos, de consultoria e de
investigação e inovação nas suas áreas de especialidade (cartografia geológica / geotécnica, recursos geológicos,
geofísica, petrografia de rochas, agregados e carvões, riscos geológicos, arqueologia, gestão das zonas costeiras,

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/5a8859b5-2756-7eb6-a53f-6193d2984ccf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/5a8859b5-2756-7eb6-a53f-6193d2984ccf


geologia marinha, geologia forense) a várias pequenas / médias empresas, instituições públicas e câmaras
municipais; (b) participam com outras universidades em programas de formação avançada de requalificação de
quadros da indústria petrolífera, mineira e extrativa; (c) promovem a difusão do conhecimento e da cultura através de
atividades de extensão universitária e da formação ao longo da vida (e.g. Geologia no Verão, Academia de Verão,
Universidade Júnior) e (d) promovem cursos de atualização de professores da área das Ciências Naturais. Estas
atividades têm sido financiadas pelos orçamentos das instituições, por parceiros públicos e privados e por entidades
financiadoras tais como a FCT e a Ciência Viva, entre outras, e através da prestação de serviços (no DGeo-UA, a média
anual, dos últimos três anos, da verba obtida pela prestação de serviços foi de 128 mil euros).

6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the
fundamental scientific area(s) of the study programme, and their real contribution to the national, regional or local
development, the scientific culture and the cultural, sports or artistic activity. 

The two universities (UP and UA) responsible for this MSc programme are among the Portuguese universities with the
highest reputation in both education and research. Both departments are involved in transfer of knowledge activities to
the society namely:
(a) services, consultancy, R&D and Innovation services in the areas of Geomaterials, Mineral Resources, Geotechnics,
Geophysics, Archeology and Coastal Management to small and medium companies, government and non-government
institutions and municipalities;
(b) contributing to society through the engagement in outreach projects and life-long learning (e.g. Summer Geology,
Summer Academy, Junior University);
(c) collaborating with other universities in teaching advanced courses for staff of oil, mining and extractive industry;
(d) promoting and organizing advanced courses for high school teachers.
The research represents generally a long term contribution through the knowledge generated, and the advanced
training of human resources. All national research projects contribute to the regional and local development as they
acquire national and international funding, in particular from the European Union. The projects and service provision
contracts to companies and institutions are a more immediate contribution to the economic development, as they
address the scientific/technological needs of companies/institutions. The dissemination activities are an objective
contribution to society cultural and scientific enrichment.
The activities described in the previous item promote scientific and technical culture. In particular, the creation of
technologically-based companies, the training of highly skilled technicians who work in companies in the fields of
environment, municipalities, state laboratories, among other.
Both departments involved in the PD proramme (a) provide services, consultancy, R&D and Innovation services in
specialized areas (geological and geologic-geotechnic mapping, mineral resources, geophysics, petrography
of rocks, agglomerates and coal, geologic hazards, archeology, coastal management, marine geology, forensic
geology) to several small and medium companies, government and non-government institutions and municipalities; (b)
collaborate with other universities in teaching advanced courses for staff of oil, mining and extractive industry; (c)
contribute to society through the engagement in outreach projects and life-long learning (e.g. Summer Geology,
Summer Academy, Junior University) and (d) promote and organize training and advanced courses for high school
teachers. These activities have been financed by the budgets of the institutions, by public and private partners and by
funding entities such as FCT and Ciência Viva, among others, and delivering services (In the case of DGeo-UA, the
annual average (calculated with the value sof the last three years), of the amount obtained by delivering services to
external entities, was 128 thousand euros).

6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais,
incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. 

Os docentes da UA neste Programa Doutoral são, com exceção de 2 elementos, membros da unidade Geobiotec, a
qual tem um financiamento aprovado para 2020-2023 de 1 635 000 €. Existem UA dois docentes que pertences ao
laboratório associado CESAM. Quanto à FCUP, os seus docentes no PDG são membros da unidade ICT, que tem um
financiamento de 1 807 000 €. Registe-se ainda a participação noutros projetos. No caso da FCUP, destacam-se 9
projetos ERAMIN, com financiamentos entre 49 000 e 200 000 €, um projeto INTERREG (260 127 €) e 2 projetos H2020
(768 820 €). No caso da UA, sublinha-se a participação em 5 projetos PTDC, com financiamentos entre 226 000 e 295
000 €, e num projeto POCTEP (2 957 000 €). A maioria destes projetos foca-se em questões ambientais e/ou de
georrecursos. É de referir que há a preocupação de enquadrar trabalhos dos estudantes do PDG, nomeadamente na
elaboração de teses, em atividades enquadradas nos objetivos das unidades e projetos antes referidos.

6.2.5. Integration of scientific, technologic and artistic activities in projects and/or partnerships, national or international,
including, when applicable, the main projects with external funding and the corresponding funding values. 

Members of the teaching staff of the AU in this Doctoral Program are, with the exception of two element, members of
the Geobiotec unit, which has approved funding for 2020-2023 of €1,635,000. There are two AU professors who belong
to the associated laboratory CESAM. As for FCUP, its teachers at the PDG are members of the ICT unit, which has
funding of €1.8 000. Also register the participation in other projects. In the case of FCUP, there are 9 ERAMIN projects,
with funding between €49,000 and €200,000, an INTERREG project (€260,127) and 2 H2020 projects (€768,820). In the
case of the AU, participation in 5 PTDC projects, with funding between €226 000 and €295 000, and a POCTEP project
(€2,957,000) is highlighted. Most of these projects focus on environmental and/or georesources issues. It must be
stressed that students often collaborate in the research activities, in particular during their works for the preparation of
theses.

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes



6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff

%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 42.9
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 43
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 4
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 4

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
Ambas as universidades participam em redes internacionais de intercâmbio de estudantes e docentes (ERASMUS e
ERASMUS+).
Tem ocorrido incremento da participação ativa em em redes internacionais (EUA, ECIU, Universia, Columbus Torino,
Grupo Tordesilhas, Carnegie Mellon Portugal, UTEN Portugal, Campus Europae, Campus do Mar). Existem importantes
colaborações com o Brasil, Tunísia, Marrocos, Moçambique, Cabo Verde e Angola. Cooperação internacional no
âmbito de projetos formais (Projetos bilaterais com Espanha, França, Itália, Reino Unido, Eslováquia, Republica Checa,
Brasil, Marrocos e Tunisia) e projetos informais (Institut das Mineralogie und Petrologie da Univ. Erlangen, Univ. de
Toulouse, Strasbourg e Liege, School of Mines of Paris, MLURIAberdeen, British Geological Survey, Univ. Madrid
Complutense e Autonoma de Madrid, Castilla-La Mancha, Sevilla, Cadiz e Granada, Czech Academy of Sciences,
Charles University de Prague, Slovak Academy of Sciences e Comenius University). 

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks,
etc.). 

Both universities participate in international networks of mobility of students and teachers (ERASMUS and
ERASMUS+). There has been an increase in active participation in international networks (USA, ECIU, Universia,
Columbus Torino, Grupo Tordesilhas, Carnegie Mellon Portugal, UTEN Portugal, Campus Europae, Campus do Mar).
There are important collaborations with Brazil, Tunisia, Morocco, Mozambique, Cape Verde and Angola. International
cooperation in the framework of formal projects (Bilateral projects with Spain, France, Italy, United Kingdom, Slovakia,
Czech Republic, Brazil, Morocco and Tunisia) and formal projects (Institut das Mineralogie und Petrologie Univ.
Erlangen, Univ. Toulouse, Strasbourg and Liege, School of Mines of Paris, MLURI Aberdeen, British Geological Survey,
Univ. Madrid Complutense and Autonoma de Madrid, Castilla-La Mancha, Sevilla, Cadiz and Granada, Czech Academy
of Sciences, Charles University de Prague, Slovak Academy of Sciences and Comenius University).

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Um dos pontos fracos a salientar é a reduzida mobilidade de estudantes e de docentes. Quanto aos primeiros a

persistente dificuldade na mobilização dos estudantes nacionais para participarem em programas internacionais de
mobilidade é, na nossa opinião, resultante de termos um grupo que já está inserido no mercado de trabalho e de que,
por outro lado, os estudantes internacionais, designadamente os africanos, terem apoios financeiros (bolsas) algo
limitadores. Quanto aos docentes, tem-se verificado um interesse muito discreto no uso de programas de mobilidade
(por ser-lhes possível recorrer a outros financiamentos mais atrativos) mas com alguns sinais positivos recentes.

6.4. Eventual additional information on results.
 One weak point to note is the reduced mobility of students and teachers. As for the former, the persistent difficulty in

mobilizing national students to participate in international mobility programmes is, in our opinion, the result of having
a group that is already in the labour market and, on the other hand, international students, in particular African
students, have somewhat limiting financial support (scholarships). As for teachers, there has been a very low interest
in the use of mobility programs (because they are able to use other more attractive funding) but with some recent
positive signs.

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
 Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de

preencher as secções 7.2.
 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao

preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 



Sim

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
https://www.ua.pt/sigq/page/22105

7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema
interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).

7.1.2._RelCurso_9189_2019_2020.pdf

7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou
estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem, designadamente quanto aos procedimentos destinados à
recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os resultados da monitorização do
sucesso escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos
resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao acompanhamento da implementação dessas
medidas. 

<sem resposta>

7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or
structures supporting the teaching and learning processes, namely regarding the procedures for information collection
(including the results of student surveys and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic
assessment of the study programmes, the discussion and use of the results of these assessments to define improvement
measures, and the monitoring of their implementation. 

<no answer>

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de
garantia da qualidade dos ciclos de estudos. 

<sem resposta>

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study
programmes. 

<no answer>

7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente
atualização e desenvolvimento profissional. 

<sem resposta>

7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and
professional development. 

<no answer>

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
 <sem resposta>

7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional.

 <sem resposta>

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and
professional development.

 <no answer>

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
 <sem resposta>

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
 <no answer>

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
 <sem resposta>

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
 <no answer>

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5a8859b5-2756-7eb6-a53f-6193d2984ccf/questionId/ad4e3eb0-67e7-ba57-8eb4-6169d9cf9409


8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
Os principais pontos fortes do programa doutoral são:

 1) Doutoramento conjunto, com responsabilidades repartidas, envolvendo duas universidades da região centro norte
do país de reconhecido mérito, bem posicionadas em rankings internacionais consolidados (Times Higher Education –
THE, World University Rankings, publicado pelo RUR - Round University Ranking; Center for World University
Rankings - CWUR; U-Multirank);

 2) Programa doutoral apoiado em unidades de investigação com elevada qualidade científica, nomeadamente, o
Instituto de Ciências da Terra (ICT), polo do Porto, a unidade de Geobiociências, Geoengenharias e Geotecnologias
(GeoBioTec), polo de Aveiro, e o Centro de Estudos do Ambiente e Mar (CESAM);

 3) Complementaridade de áreas de especialização, em que os setores de geociências das duas universidades
atingiram posições de destaque (por exemplo: recursos minerais metálicos e petrologia e geoquímica orgânicas, na
UP; minerais e rochas industriais e geoquímica ambiental, na UA);

 4) Investigação em áreas de Geociências de desenvolvimento recente, bem como em assuntos com relevância
económica e social (por exemplo: novos geomateriais, geomedicina, recursos geológicos, geoquímica ambiental,
geologia marinha);

 5) Excelentes condições de infraestruturas, laboratórios e equipamentos nas duas instituições envolvidas no
programa doutoral;

 6) Qualificação e dinamismo do corpo docente e de investigadores;
 7) Sólida componente prática do ensino fortemente apoiada em trabalhos laboratoriais; preocupação com a prática de

campo nomeadamente na UC de Geologia de Campo e Amostragem;
 8) Articulação globalmente positiva entre as principais unidades curriculares, dando coerência ao plano de estudos;

 9) Ligação muito ativa à indústria extrativa e transformadora;
 10) Teses integradas em projetos de investigação e possibilidade de desenvolvimento de dissertações em ambiente

empresarial;
 11) Ambiente de trabalho amigável, dinâmico e inclusivo e atenção personalizada aos estudantes. Boa relação e

proximidade entre docentes, não docentes e estudantes;
 12) Bons serviços de apoio administrativo e técnico; técnicos laboratoriais experientes para apoio da docência e

investigação e serviço administrativo eficiente;
 13) Organização regular de atividades científicas e de soft skills promovidas e dinamizadas quer pelos órgãos de

governo do CE, quer pelos Núcleo de Estudantes, quer pelas UIs (ICT e GeoBioTec).
 14) Colaboração com outros departamentos/áreas científicas na investigação e na supervisão de dissertações.

 

8.1.1. Strengths 
The main strengths of the doctoral program are:

 1. Joint Doctorate, with shared responsibilities, involving two universities in the north central region of the country of
recognized merit, well positioned in consolidated international rankings (Times Higher Education - THE, World
University Rankings, published by RUR - Round University Ranking; Center for World University Rankings - CWUR; U-
Multirank);

 2. Doctoral program supported by research units with high scientific quality, namely the Institute of Earth Sciences
(ICT), Porto Pole, the Geobiosciences, Geoengineering and Geotechnologies (GeoBioTec) unit, Aveiro Pole, and the
Center for Environmental and Sea Studies (CESAM);

 3. Complementarity of areas of expertise, in which the geosciences sectors of the two universities reached prominent
positions (e.g.: metallic mineral resources and organic petrology and geochemistry, in PU; industrial minerals and
rocks and environmental geochemistry, in the AU);

 4. Research in areas of geosciences of recent development, as well as in subjects of economic and social relevance
(e.g.: new geomaterials, geomedicine, geological resources, environmental geochemistry, marine geology);

 5. Excellent infrastructure, laboratory and equipment conditions in the two institutions involved in the doctoral
program;

 6. Qualification and dynamism of faculty and researchers;
 7. Solid practical component of teaching strongly supported by laboratory work; concern with field practice, notably in

the UC of Field Geology and Sampling;
8. Overall positive articulation between the main curricular units, giving coherence to the study plan;

 9. Very active connection to the extractive and manufacturing industry;
 10. Theses integrated in research projects and possibility of development of dissertations in business environment;

 11. Friendly, dynamic and inclusive work environment and personalized attention to students. Good relationship and
proximity between teachers, non-teachers and students;

 12. Good administrative and technical support services; experienced laboratory technicians to support teaching and
research and efficient administrative service;

 13. Regular organization of scientific activities and soft skills promoted and dynamized by both the doctoral program,
the Student unions and ICT and GeoBioTec.

 14. Collaboration with other departments/scientific areas in the research and supervision of dissertations.
 

8.1.2. Pontos fracos 
Os principais pontos fracos correspondem a:

 1) Diferença entre os números de candidaturas e de inscrições;
 2) Insuficiente articulação do corpo docente das 2 instituições, dado que, por razões administrativas, a parte curricular

funciona alternadamente em cada uma das Universidades;;
 3) Insuficiente auscultação interna regular dos alunos sobre o funcionamento do programa;

 



4) Insuficiência de fundos para apoiar financeiramente mais estudantes;
5) Reduzida internacionalização no que respeita quer a mobilidade de estudantes (dificuldades na mobilização dos
estudantes nacionais para participarem em programas internacionais de mobilidade), quer à participação de docentes
estrangeiros.
6) Necessidade de re-adequação da estrutura curricular.

8.1.2. Weaknesses 
The main weaknesses correspond to:
1. Difference between the numbers of applications and enrollments;
2. Insufficient articulation of the faculty of the 2 institutions, dado that, for administrative reasons, the curricular part
works alternately in each of the Universities;
3. Insufficient regular internal auscultation of students on the functioning of the program;
4. Insufficient funds to financially support more students;
5. Reduced internationalisation with regard to student mobility (difficulties in mobilising national students to
participate in international mobility programmes) and the participation of foreign teachers.
6. Need to re-adapt the curriculum structure.

8.1.3. Oportunidades 
Como oportunidades podem-se destacar:
1) Atual importância dada a nível da UE à autossuficiência europeia em matérias-primas, traduzindo-se em programas
de investigação e de financiamento a empresas; a valorização de matérias-primas primárias e secundárias na política
europeia deve fazer crescer a procura por doutores nesta área das Geociências;
2) Portugal defronta-se com a necessidade de aumentar o número de pessoas altamente qualificadas com vista ao
desenvolvimento de uma sociedade não só economicamente competitiva, mas também sustentável, o que implica
preservação ambiental e de uma correta gestão dos recursos naturais, principalmente dos recursos geológicos,
questões em que as geociências desempenham um papel estratégico;
3) Este curso é o único programa doutoral na área de geociências (com componente curricular, adaptado ao processo
de Bolonha) focado na área de geociências nas regiões Norte e Centro-Norte de Portugal;
4) A UP e a UA desfrutam de boa imagem pública e têm boa qualidade reconhecida por várias entidades no que
respeita quer ao ensino quer à investigação; 
5) Ambas as universidades têm ligações às empresas e às entidades político-administrativas regionais, sendo
consensualmente consideradas importantes fatores de desenvolvimento das áreas em que se inserem;
6) Maior disponibilidade e interesse das empresas em concorrer a projetos de investigação em parceria com as
Universidades; interesse crescente das empresas em desenvolver atividades de I&D em co-promoção com integração
de doutorandos.
7) A formação de 1º e 2º ciclos existente, não só na UA e na UP mas também noutras universidades das mesmas
regiões e no resto do país, na área de geociências e em áreas afins proporciona que haja jovens com formação
universitária apropriada ao acesso a este programa doutoral, existindo, portanto, uma base potencial, a nível regional
e nacional, para a captação de novos estudantes;
8) A captação de alunos a nível internacional também poderá ser alargada tirando-se proveito, por um lado, da
qualidade reconhecida da investigação em geociências na UP e na UA e, por outro lado, da grande carência de outros
países lusófonos em quadros com a formação ao nível de doutoramento; Interesse crescente de estudantes dos
PLOPs no curso;
9) Oportunidade de rejuvenescimento do corpo docente com a abertura faseada de concursos para a contratação de
Professores;
10) Crescimento das UIs (ICT e GEOBIOTEC) conduzindo à possibilidade de integração de maior número de alunos
nas atividades de I&D;
11) Renovação e ampliação do parque de equipamento, potenciando uma maior capacidade analítica;

8.1.3. Opportunities 
Major opportunities are:
1. Current importance given at EU level to European self-sufficiency in raw materials, resulting in research and
business finance programmes; the valorisation of primary and secondary raw materials in European policy should
increase the demand for doctors in this area of Geosciences;
2. Portugal faces the need to increase the number of highly qualified people with a view to developing a society not
only economically competitive, but also sustainable, which implies environmental preservation and the correct
management of natural resources, especially geological resources, issues in which geosciences play a strategic role;
3. This course is the only doctoral program in the area of geosciences (with curricular component, adapted to the
Bologna process) focused on the area of geosciences in the North and North-Central regions of Portugal;
4. UP and AU enjoy good public image and have good quality recognized by various entities with regard to both
teaching and research; 
5. Both universities have links to companies and regional political and administrative entities, and are consensually
considered important factors for the development of the areas in which they are included;
6. Greater availability and interest of companies in competing for research projects in partnership with universities;
companies' growing interest in developing R&D activities in co-promotion with phD integration.
7. The existing 1st and 2nd cycle training, not only in the AU and PU but also in other universities in the same regions
and in the rest of the country, in the area of geosciences and related areas provides that there are young people with
appropriate university education to access this doctoral program, and there is therefore a potential basis, at regional
and national level, for attracting new students;
8. The international funding of students may also be extended by taking advantage, on the one hand, of the recognised
quality of geosciences research in the UP and the AU and, on the other hand, of the great lack of other Lusophone
countries in cadres with doctoral training; Growing interest of PLOPs students in the course;



9. Opportunity to rejuvenate the faculty with the phased opening of competitions for the hiring of Teachers;
10. Growth of UIs (ICT and GEOBIOTEC) leading to the possibility of integrating more students into R&D activities;
11. Renovation and expansion of the equipment park, enhancing greater analytical capacity;

8.1.4. Constrangimentos 
Como principais constrangimentos, podem ser referidos os seguintes:
1) Redução do financiamento público para projetos de investigação, na área das Ciências da Terra, que normalmente
contemplam bolsas doutoramento ou de investigação, facilitando deste modo a integração dos estudantes em
atividades de I&D;
2) Mercado de trabalho português de dimensão limitada e pouco especializado; quase inexistência de prática de
contratação de doutores por parte das empresas portuguesas;
3) Os alunos estrangeiros, principalmente de países africanos chegam por vezes a meio ano letivo devido a problemas
de obtenção dos vistos;
4) Dificuldade de obtenção de bolsas em áreas não cobertas pela FCT e redução de verbas nacionais para
infraestruturas de I&D.

8.1.4. Threats 
As main threats, the following may be mentioned:
1. Reduction of public funding for research projects in the area of Earth Sciences, which normally include doctoral or
research scholarships, thus facilitating the integration of students in R&D activities;
2. Labour market Portuguese of limited and unspecialised size; almost no practice of hiring doctors by Portuguese
companies;
3. Foreign students, mainly from African countries, sometimes arrive half a school year due to visa problems;
4. Difficulty obtaining scholarships in areas not covered by FCT and reduction of national funds for R&D
infrastructures.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Com o fim de aumentar o número de inscrições no Programa Doutoral em Geociências (PDG):

 1) Promover a divulgação do curso através de:
 1.a) Dar destaque nas páginas web dos departamentos e centros de investigação envolvidos quer aos editais de

abertura de candidaturas quer a outras atividades do programa doutoral;
 1.b) Divulgar o PDG junto dos alunos dos mestrados da área de geociências na UA e na UP, através da realização de

sessões de apresentação do programa doutoral;
 1.c) Publicitar em jornais e através da Internet.

 2) Promover a obtenção de bolsas para estudantes:
 2.a) Apoiando candidaturas a bolsas individuais;

 2.b) Apresentando candidaturas do PDG a concursos para o financiamento de programas doutorais;
 2.c) Colaborando em protocolos que a UP e a UA venham a estabelecer com universidades estrangeiras

(nomeadamente de países lusófonos) que promovam a vinda de alunos de doutoramento.
 

8.2.1. Improvement measure 
1) To spread information on PDG through:

 1.a) Posting, on the webpages of the departments and research centers involved in the PDG, highlighted information
concerning the calls for applications and other relevant activities of the program;

 1.b) Increase awareness for the PDG among students of the master degree programs of the geosciences area running
in UA and UP through information sessions;

 1.c) Advertising the PDG on journals and Internet.
 2) To promote the increase of PhD studentships through:

 2.a) Supporting applications to individual studentships;
 2.b) Submitting applications by PDG to calls for proposals for funding of PhD programs;

 2.c) Collaborating with the rectorates of UP and UA in establishing protocols with foreign universities (namely from
Portuguese-speaking countries) that contemplate admission of new students in the Doctoral Programme.

 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade alta.

 Esta ação não tem limite temporal, sendo mais intensa nos períodos de abertura das candidaturas ao programa
doutoral (divulgação de informação) e de concursos para financiamento de bolsas e de programas doutorais
(submissão de candidaturas).

 

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
This action is not circumscribed in time and it will be more intense when the calls either for applications for admission
in the PhD program (spreading of information) or for applications for funding of studentships and of PhD programs will
be open.



8.1.3. Indicadores de implementação 
Atingir dez inscrições anuais.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
To achieve ten enrolments per year.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Com o fim de melhorar a articulação do funcionamento da componente curricular:

 1) Realizar pelo menos uma reunião de toda a Comissão Científica do PDG antes de cada semestre para planificação
do serviço docente e discussão sobre a harmonização dos conteúdos a abordar;

 2) Atribuir não mais de 60% do serviço docente (em termos de ECTS) a membros da universidade em que a parte
curricular do PDG irá funcionar, promovendo assim uma maior mobilidade dos docentes.

 

8.2.1. Improvement measure 
Aiming to improve articulation of the teaching process in the curricular component of the PhD program:

 1) To promote two meetings of the whole Scientific Committee of the PDG before each semester, in order to plan the
teaching activities, including the allocation of the curricular units and the armonization between the contents of
different units (and modules of each unit);

 2) To allocate no more than 60% of the teaching duties (measured in ECTS) to members of the university where the
curricular part of the PDG will take place, promoting teachers mobility.

 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade alta.

 Esta ação não tem limite temporal, sendo condicionada, em cada ano, pelos períodos de planificação das atividades
letivas..

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High priority.

 This action is not circumscribed in time and it will be conditioned each year by the calendar for planning teaching
activities.

8.1.3. Indicadores de implementação 
1) Cumprimento do critério de não se atribuir mais de 60% do serviço docente à universidade em que decorre a parte
curricular;

 2) Avaliação positiva, por parte dos alunos, do funcionamento da parte curricular, expressa ou através de inquéritos
ou em reunião com o diretor do PDG.

 

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1) Fulfillment of the maximum limit of 60% of allocation of teaching duties to the university where the curricular
component will take place;

 2) Positive assessment of the curricular components by the students, expressed either through results of enquiries or
in a meeting with the director of the PDG.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Com o fim de promover a auscultação interna regular dos alunos sobre o funcionamento do programa:

 - Realizar, pelo menos, uma reunião no final de cada semestre de todos os alunos com o diretor do PDG em que se
discutirá o funcionamento de todas as unidades curriculares e, se necessário, se apresentarão propostas de melhoria.

8.2.1. Improvement measure 
Aiming to implement regular hearing procedures to obtain the students opinion on the PhD program:

 - To promote, at least, one meeting in the end of each semester with the participation of all students and the director of
PDG with the objective of discussing the performance of the teaching staff and other issues that influence the quality
of all curricular units and, if necessary, presenting proposals for their improvement.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade média.

 Esta ação não tem limite temporal.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 



Medium priority.
This action is not circumscribed in time.

8.1.3. Indicadores de implementação 
1) Uma reunião (todos os alunos mais o diretor do PDG) por semestre;
2) Transmissão das conclusões das reuniões referidas acima a toda a Comissão Cientifica do PDG.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1) One meeting (all students plus the director of the PDG) per semester;
2) Information to the whole Scientific Committee on the conclusions of the meetings referred above.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Com o fim de minorar a dificuldade em assegurar mais fundos para suportar mais estudantes incrementar-se-á o apoio
das unidades de I&D que suportam este ciclo de estudos. A atribuição de bolsas no âmbito do financiamento
programático das unidades de I&D irá também assegurar e ajudar a colmatar algumas áreas importantes na
concretização dos objetivos conjuntos do PD e destas unidades e apoiar mais estudantes com elevadas
potencialidades.

8.2.1. Improvement measure 
In order to reduce the difficulty in securing more funds to support more students, support will be increased from the
R&D units that support this cycle of studies. The awarding of grants in the framework of programmatic financing of
R&D units will also ensure and help to address some important areas in achieving the joint objectives of the DP and
these units and supporting more students with high potential.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade média.

 Esta ação não tem limite temporal.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium priority.

 This action is not circumscribed in time.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Aumentar em 50% o número de bolsas.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Increase by 50% the number of grants.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Com o fim de aumentar a internacionalização:

 1) Promover a mobilidade de estudantes do PDG para outros países, em especial para a realização de algum trabalho
experimental e/ou frequência de seminários ou cursos curtos;

 2) Envolver docentes de universidades estrangeiras em atividades letivas do PDG.

8.2.1. Improvement measure 
Aiming to increase internationalization:

 1) To promote mobility of PDG students towards other countries, especially to do some lab work and/or to attend
seminars or short courses;

 2) To involve professors from foreign universities in teaching in the scope of the PDG.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade média.

 Esta ação não tem limite temporal.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium priority.

 This action is not circumscribed in time.

8.1.3. Indicadores de implementação 



1) Haver todos os anos um aluno com uma ou várias estadias em instituição(ões) estrangeira(s) que totalizem, pelo
menos, dois meses;
2) Atribuir, em cada ano, um mínimo de dez horas de lecionação a professor(es) de instituição(ões) estrangeira(s).

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1) Minimum total of two month stay, per year, in foreign institution(s) of one student of the PDG;
2) Minimum ten hour lecturing, per year, committed to professor(s) from foreign institution(s).

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Efetuar uma reestruturação curricular, com redução da componente curricular a um semestre, adequando-a aos novos
modelos formativos avançados.

 

8.2.1. Improvement measure 
Carry out a curricular restructuring, reducing the curricular component to one semester, adhering to the new advanced
training models.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade alta.

 Implementação no próximo ano letivo.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High priority.

 Implementation in the next academic year.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Funcionamento melhor articulado das várias unidades curriculares assim como aperfeiçoar/aprofundar processos de
cooperação intra e interinstitucional.

 Reduzir o tempo de conclusão, com a maioria dos alunos a concluir em N anos.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Implementation of a better articulated functioning of the various curricular units as well as improving/deepening
processes of intra- and interinstitutional cooperation. 

 Reduce completion time, with most students completing in N years.

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Efetuou-se a redução da componente curricular a um semestre, adequando-a aos novos modelos formativos
avançados. Para tal, propõe-se a supressão das seguintes unidades curriculares: Geologia de Campo e Amostragem,
Empreendedorismo, Opção Livre, Seminário de especialidade. Fica a parte curricular com apenas um semestre
libertando o 2º semestre para a realização do trabalho de investigação conducente à elaboração da Tese. Esta
proposta contempla a opinião dos estudantes que manifestaram ser importante ter disponível mais um semestre para
a realização da Tese. Propõe-se a fusão das unidades curriculares Tópicos Avançados em Geociências Fundamentais
e Tópicos Avançados em Geociências Aplicadas numa nova Unidade Curricular intitulada “Tópicos Avançados em
Geociências”. Propõe-se a alteração de denominação das Unidades Curriculares Análise de Dados e Projecto de
Dissertação para Geoestatística Aplicada às Ciências da Terra e Projeto de Tese, respetivamente.

 Esta alteração permitirá implementar um funcionamento melhor articulado das várias unidades curriculares assim
como aperfeiçoar/aprofundar processos de cooperação intra e interinstitucional, conforme recomendado pela anterior
avaliação.

 A redução da parte curricular a um semestre criará condições mais adequadas ao aumento da mobilidade do pessoal
docente, quer entre instituições nacionais, quer internacionais. O Programa Doutoral em Geociências pretende
promover ligações entre os vários intervenientes (empresas, instituições, laboratórios e universidades), fomentando a
discussão e visando a transformação tecnológica e digital adequada ao desenvolvimento mais sustentável da
sociedade. O PDG deverá passar a ter 2 Unidades Curriculares letivas inovadoras (Geociências e os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, e Geoestatística Aplicada às Ciências da Terra) que introduzirão temas de grande
atualidade e ajudarão a mobilizar os alunos para as atividades de investigação, que é condição essencial para o
desenvolvimento dos trabalhos de Tese. 

 No 1º semestre os doutorandos preparam um “Projeto de tese” deviamente supervisionados pelos orientadores, que
ajudam à escolha do tema, ao estabelecimento de contactos e à envolvência em projetos. A pesquisa e o autoestudo
são as ferramentas utilizadas e conduzem os doutorandos para um patamar de conhecimentos mais avançado no



tema a que se propõem desenvolver as suas teses. Nos 5 semestres seguintes, a formação mantém o regime de
ensino tutorial, e os orientadores mantém o papel fundamental, discutindo vias de pesquisa. Haverá assim condições
para, no 2º e 3º ano,s desenvolver atividades do tipo “workshop” e seminários temáticos (fazendo uso de parcerias
formalizadas com instituições estrangeiras de ensino e investigação, assim como com o tecido empresarial e sector
público) visando enriquecimentos formativos úteis ao desenvolvimento de literacia científica para além do âmbito
estrito da Tese, conforme recomendações da anterior avaliação.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
Curriculum component was reduced to one semester, and it is adjusted to the new advanced training models. To this
end, it is proposed the suppression of the following curricular units: Field Geology and Sampling, Entrepreneurship,
Free Option, Specialty Seminar. The curricular part is only one semester freeing the 2nd semester to carry out the
research work leading to the elaboration of the Thesis. This proposal contemplates the opinion of the students who
expressed that it is important to have another semester available for the realization of the Thesis. It is proposed the
merger of the curricular units Advanced Topics in Fundamental Geosciences and Advanced Topics in Applied
Geosciences in a new Curricular Unit entitled "Advanced Topics in Geosciences". It is proposed to change the name of
the Curricular Units Data Analysis and Dissertation Project for Geostatistics Applied to Earth Sciences and Thesis
Project, respectively.
This modification will allow the implementation of a better articulation of the various curricular units as well as to
booster intra- and interinstitutional cooperation processes, as recommended by the previous evaluation.
The reduction of the curricular part to one semester will be more appropriate to the increase in the mobility of teaching
staff, both between national and international institutions. The Doctoral Program in Geosciences aims to promote links
between the various actors (companies, institutions, laboratories and universities), fostering discussion and aiming at
technological and digital transformation appropriate to the more sustainable development of society. The PDG will now
have 2 innovative teaching Curricular Units (Geosciences and the Sustainable Development Goals, and Geostatistics
Applied to Earth Sciences) that will introduce topical issues and help mobilize the students for research activities,
which is an essential condition for the development of the thesis work. 
In the first semester, doctoral candidates prepare a "Thesis Project" that should be supervised by the advisors, who
help to choose the theme, establish contacts and involve projects. Research and self-study are the tools used and lead
doctoral students to a more advanced level of knowledge in the theme to which they propose to develop their theses.
For the next 5 semesters, the training maintains the tutorial teaching regime, and the advisors retain the fundamental
role, discussing ways of research. There will thus be conditions to develop, in the 2nd and 3rd years, workshop
activities and thematic seminars (making use of formalized partnerships with foreign educational and research
institutions, as well as with the business and public sectors) aiming formative enrichments useful to the development
of scientific literacy beyond the strict scope of the Thesis, following, also here, recommendations of the previous
evaluation.

9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

9.2. Todos

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Todos

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 All

9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to award the
degree

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Geociências (UA)/Geologia (UP), Geosciences
(UA)/Geology (UP) GEO/G 180 0 N/A

(1 Item)  180 0  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - Todos - 1º Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Todos

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 All



9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1º Semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units
Área Científica
/ Scientific Area
(1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho
/ Working Hours
(3)

Horas Contacto
/ Contact Hours
(4)

ECTS
Observações
/
Observations
(5)

Geociências e os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável/Geosciences and the Sustainable
Development Goals

GEO/G Semestral 162 28 TP 6 N/A

Tópicos Avançados em Geociências/Advanced
Topics in Geosciences GEO/G Semestral 162 28 TP 6 N/A

Geoestatística Aplicada às Ciências da
Terra/Geostatistics Applied to Earth Sciences GEO/G Semestral 162 28 TP 6 N/A

Metodologias Laboratoriais em
Geociências/Laboratory Methodologies in
Geosciences

GEO/G Semestral 162 28 TP 6 N/A

Preparação do Projeto de Tese/Preparation of Thesis
Projet GEO/G Semestral 162 28 OT 6 N/A

(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Todos - 2º Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Todos

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
All

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2º Semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Tese/Thesis GEO/G Semestral 810 20 OT 30 N/A
(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - Todos - 2º Ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Todos

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
All

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2º Year



9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Tese/Thesis GEO/G Anual 1620 40 OT 60 N/A
(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - Todos - 3º Ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Todos

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
All

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
3º Year

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Tese/Thesis GEO/G Anual 1620 40 OT 60 N/A
(1 Item)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Geociências e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Geociências e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Geosciences and Sustainable Development Goals

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 GEO/G

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 28 TP

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 N/A

9.4.1.7. Observations:
 



N/A

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Joaquim Fernandes Tavares Rocha (5h)
Alexandre Lima (5h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Eduardo Anselmo Ferreira da Silva 
Nuno Miguel dos Santos Durães 
Luis Filipe Menezes Pinheiro
Carla Alexandra Figueiredo Patinha 
Ana Cláudia Teodoro
Bruno Valentim
Cláudia Cruz
Deolinda Flores
Helena Couto
Helena Cristina Brites Martins
Helena Ribeiro
Helena Sant'Ovaia
Iuliu Bobos Radu
Jorge Espinha Marques
Maria Alexandra Guedes
Maria dos Anjos Ribeiro
Paula Alexandra Gonçalves
Rui Moura
cada um/each one (1h)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Ao frequentar esta UC o estudante terá uma perspetiva avançada e atual sobre os contributos das Geociências para os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), designadamente os relacionados com o (O1) Abastecimento e
Consumo sustentáveis, (O2) através do ciclo de vida da Mineração Sustentável (Green Mining e Urban Mining) de
matérias-primas primárias (ODS 12 e 15), (O3) os estudos de geologia ambiental e médica, particularmente em
ambientes urbanos (ODS 11), e (O4) as alterações climáticas e suas interações com os geoambientes (ODS 13).

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim is that the student get an advanced and current perspective on geosciences' contributions to the Sustainable
Development Goals (SDGs). In particular those related to(O1) sustainable supply and consumption, (O2) through the
life cycle of Sustainable Mining (Green Mining and Urban Mining) of primary raw materials, namely the critical ones
(SDGs 12 and 15), (O3) environmental and medical geology studies, particularly in urban environments (SDGs 11), (O4)
and climate change and its interactions with geoenvironments (SDGs 13).

9.4.5. Conteúdos programáticos:
A UC abordará temas relacionados ao ciclo de vida das matérias-primas primárias: o conhecimento geológico
fundamental; a disponibilidade de recursos; prospeção e reconhecimento; estudo de potenciais impactos ambientais;
exploração de recursos; tratamento e beneficiamento, processamento; o tratamento e a reciclagem de resíduos
minerais; encerramento e recuperação ambiental. (P1) Introdução aos conceitos de Recursos Críticos, Abastecimento
Sustentável e Exploração Integral de Recursos. (P2) Relações entre Transições energéticas e Recursos Minerais
Críticos. (P3) Interação entre os processos e materiais geológicos e seus efeitos no ambiente, na saúde pública e nos
ecossistemas. (P4) Geologia Médica; riscos e potencialidades; os geomateriais como fatores de risco e como matéria-
prima em Saúde e Bem-Estar; Geologia Médica e Geoturismo. (P5) A UC estará também focada na qualidade do ar,
nomeadamente no seu particulado. (P6) Contributos para as Cidades e Comunidades Sustentáveis.

9.4.5. Syllabus:
The UC will address topics related to the life cycle of primary raw materials: fundamental geological knowledge; the
availability of resources; prospecting and recognition; study of potential environmental impacts; exploitation of
resources; treatment and processing, processing; the treatment and recycling of mineral waste; closure and
environmental recovery. (P1) Introduction to the concepts of Resource Criticality, Sustainable Supply and Integral
Exploitation of Resources. (P2) Relations between Energy Transitions and Critical Mineral Resources. (P3) Interaction
between geological processes and materials and their effects on the environment, public health and ecosystems. (P4)
Medical Geology; risks and potentialities; geomaterials as risk factors and as raw material in Health and Wellness;
Medical Geology and Geotourism. (P5) UC will also be focused on air quality, particularly in its particulate. (P6)
Contributions to Sustainable Cities and Communities.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O programa foi desenhado de acordo com os objetivos fixados, e com a formação de base espectável para os alunos
que irão frequentar este programa de doutoramento. Pretende-se fornecer ao aluno conhecimentos avançados que
permitam ilustrar o papel das Ciências da Terra na persecução dos ODS, com enfoque nos ODS 11, 12, 13 e 15. No que
se refere aos ODS 12 e 15, (O1, O2, O3) será enfatizada a necessidade de assegurar de forma sustentável o



abastecimento e o consumo (P1, P2 e P3). O O3 foca-se nas Comunidades e Cidades Sustentáveis ODS 11,
pretendendo assegurar que sejam inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis; a boa qualidade dos solos, das
águas e do ar é considerada condição básica para promover o bem-estar e a saúde humana (P4 e P5). O conhecimento
aprofundado das consequências das Alterações Climáticas (O4) nos geoambientes passados e presentes são chave
para a sua modelação e mitigação, estando, portanto, em estreita relação com os ODS anteriormente referidos (P5 e
P6).

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program was designed according to the objectives to be achieved, and with the basic training of the expectation
for students who will attend this doctoral program. It is intended to provide the student with advanced knowledge to
illustrate the role of Earth Sciences in the pursuit of the SDDs, focusing on SDDs 11, 12, 13 and 15. With regard to
SDDs 12 and 15, (O1, O2, O3) the need to sustainably ensure supply and consumption will be emphasised (P1, P2 and
P3). The O3 focuses on Sustainable Communities and Cities (SD11), with the aim of ensuring that they are inclusive,
safe, resilient and sustainable; good soil, water and air quality is considered basic condition for promoting human well-
being and health (P4 and P5). In-depth knowledge of the consequences of Climate Change (O4) in past and present
geoenvironments are key to their modelling and mitigation, and are therefore closely related to the above-mentioned
SDGs (P5 and P6).

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino, apoiado na utilização de projeções multimédia e a métodos de e-learning (recurso ao programa Moodle),
incluirá aulas teórico-práticas.
Avaliação: realização e apresentação oral de um projeto com abordagem holística, com base em bibliografia e estudo
de caso. Aprovação requer nota mínima de 9,5 valores (escala de 0 a 20 valores).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching, supported by the use of multimedia projections and e-learning methods (using the Moodle program), will
include theoretical, theoretical-practical and practical classes. Evaluation: realization and oral presentation of a project
with holistic approach, based on bibliography and case study.
Approval requires minimum score of 9.5 values (scale of 20 values).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Esta UC pretende fornecer uma introdução às metodologias de investigação de Georecursos (O1, O2) e Geoambiente
(O3, O4), numa perspetiva moderna de sustentabilidade e de contributo para o cumprimento dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), através da aquisição de conhecimentos e de ferramentas qualitativas e
quantitativas (O1 a O4).
Será dada particular atenção à capacitação dos alunos para inovar nos domínios anteriormente referidos. Os alunos
terão palestras e seminários temáticos dados por especialistas convidados tendo a oportunidade de contactar com as
atividades de investigação em curso, para melhor se prepararem para a execução das suas teses de doutoramento.
Em termos de emprego, a aquisição de formação avançada nestas áreas de fronteira é uma enorme mais valia de
valorização pessoal, facilitando a integração no mercado de trabalho avançado dos futuros doutores.
Finalmente, é importante mostrar as fronteiras do conhecimento nestas áreas anteriormente referidas e transmitir a
noção de que, sendo inovadoras, têm enorme potencial para desenvolvimento de investigação aplicada, com grandes
potencialidades de publicação de artigos científicos em revistas de elevado impacto.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This CU seeks to introduce the Georesources (O1, O2) and Geoenvironment (O3, O4) research methodologies, from a
modern perspective of sustainability and contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals,
through the acquisition of qualitative and quantitative knowledge and tools. Particular attention will be paid to the
training of students to innovate in the above-mentioned areas. Students will have lectures and thematic seminars given
by invited experts and having the opportunity to contact ongoing research activities to better prepare for the execution
of their doctoral theses. In terms of employment, acquiring advanced training in these border areas is a huge asset of
personal appreciation, facilitating the integration into the advanced labour market of future doctors. Finally, it is
important to show the frontiers of knowledge in these areas mentioned above and to convey the notion that, being
innovative, they have enormous potential for the development of applied research, with great potential for publication
of scientific articles in journals of high impact.
Demonstrar de que forma as metodologias de ensino e de avaliação adotadas permitem aos estudantes atingir os
objetivos de aprendizagem identificados para a UC.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bennet M, Doyl, P (1997). Environmental Geology. Geology and the Human Environment. John Wiley & Sons.
Bergaya & Lagaly, eds (2013). Handbook of Clay Science, Elsevier
Coch N (1995). Geohazards natural and human. Prentice Hall.
Drever J (1997). The Geochemistry of Natural Waters - Surface and Groundwaters Environments. Prentice Hall, 3 ed.
Gill & Smith eds (2021). Geosciences and the Sustainable Development Goals. Springer 
Huggenberger P, Epting J, eds. (2011). Urban Geology: Process-Oriented Concepts for Adaptive and Integrated
Resource Management. Springer
Merrits D, De Wet A, Menking K (1998). Environmental Geology. An Earth System Science Approach.
Parra, Lewis, Ali, eds (2021). Mining, Materials, and the Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 and Beyond. CRC
Press. ISBN 9780367358501,
Selinus et al. (2004). Essentials of Medical Geology. Impacts of the Natural Environment on Public Health. Elsevier



Academic Press.

Anexo II - Geoestatistica aplicada às Ciências da Terra

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Geoestatistica aplicada às Ciências da Terra

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Geostatistics with applications to Earth Sciences

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 GEO/G

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 28 TP

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 N/A

9.4.1.7. Observations:
 N/A

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Carla Alexandra de Figueiredo Patinha (8h)

 Deolinda Flores (8h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Eduardo Anselmo Ferreira da Silva (4h)

 Cláudia Cruz (4h)
 Patrícia Santos (2h)

 Paula Alexandra Gonçalves (2h)
 

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta unidade curricular pretende capacitar os alunos para a análise de dados geológicos de natureza variada,

aplicáveis em áreas científicas fundamentais ao desenvolvimento das Geociências, nomeadamente as existentes para
apoio à investigação.

 Nesta UC o estudante familiarizar-se-á com as técnicas mais comummente utilizadas para analisar dados nas Ciências
da Terra. Começando (O1) com os parâmetros estatísticos mais básicos, o estudante passará gradualmente para
técnicas multivariadas mais complicadas (O2), incluindo análise a análise de clusters, análise fatorial e (O3) conceitos
de Variáveis Regionalizadas e Modelação de Variogramas. Os estudantes utilizarão nesta UC diferentes softwares de
tratamento de dados (O4).

 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 This CU aims to encourage students to analyse geological data of a varied nature, applicable in scientific areas

fundamental to the development of Geosciences, namely those existing to support research.
 In this CU the student will become familiar with the most commonly used techniques to analyse data in the Earth

Sciences. Starting (O1) with the most basic statistical parameters the student will gradually move to more complicated
(O2) multivariate techniques, including cluster analysis, factor analysis and (O3) concepts of Regionalised Variables
and Variogram Modelling. Students will use different software’s for data analysis (O4).

 

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Métodos estatísticos em Ciências da Terra

 a. Amostragem, recolha de dados e desenho da amostra
 



b. Hipótese
c. Quantificação e Predição em Ciências da Terra
d. O Conceito de Variável Aleatória
e. Probabilidade
2.Métodos Estatísticos Univariados, Análise de Frequência e Simulação
a. Método Estatístico Univariado
b. Análise de Frequência
c. Representação Gráfica da Distribuição de Frequências
3. Distribuições estatísticas
a. A Distribuição Normal
b. A Distribuição e Propriedades Lognormais
c. O Teste do Qui-quadrado
d. Aplicações
4. Análise multivariada
a. Análise de componentes principais
b. Análise de Correspondência
c. Classificação hierárquica 
5. Conceitos de Variáveis Regionalizadas e Modelação de Variogramas
a. Introdução
b. Estacionariedade e Hipótese Intrínseca
c. Variograma
d. Aspetos Práticos sobre Variogramas
e. Modelos de Variogramas 
6. Geoestatística avançada 
a. Introdução
b. Geoestatística não estacionária (Universal Kriging and Disjunctive Kriging)

9.4.5. Syllabus:
1. Statistical Methods in Earth Sciences
a. Sampling, Data Collection and Sample Design
b. Hypothesis
c. Quantification and Prediction in Earth Sciences
d. The Concept of Random Variable
e. Probability
2. Univariate Statistical Methods, Frequency Analysis and Simulation
a. Univariate Statistical Method
b. Frequency Analysis
c. Graphical Representation of Frequency Distribution
3. Some Statistical Distributions
a. The Normal Distribution
b. The Lognormal Distribution and Properties
c. The Chi-square Test
d. Applications
4. Multivariate analysis
a. Principal component analysis
b. Correspondence Analysis
c. Hierarchical classification
5. Concepts of Regionalised Variables and Variogram Modelling
a. Introduction
b. Stationarity and Intrinsic Hypothesis
c. Variogram
d. Some Practical Points on Variograms
e. Commonly Used Variogram Models
6. Advanced Geostatistics 
a. Introduction
b. Non-stationary Geostatistics (Universal Kriging and Disjunctive Kriging)

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Nesta UC serão abordadas técnicas de probabilidade e análise de dados aplicadas a problemas das ciências da terra e
do ambiente. Começando com a análise exploratória e visualização de dados, os estudantes utilizam estatísticas
descritivas e resultados gráficos para identificar padrões e tendências interessantes numa vasta gama de conjuntos
de dados (O1). Aprendem a encontrar fontes de dados, examinar a qualidade dos dados, preparar dados, determinar
as ferramentas analíticas mais apropriadas, bem como documentar os procedimentos utilizados e divulgar resultados
(O1, O2, O3). Os estudantes aprendem a realizar algumas operações analíticas, tais como a utilização de ferramentas
de análise espacial e testes estatísticos. Adquirem competências em cartografia espacial resultantes do trabalho com
SIG conjuntamente com software estatístico (5, 6).

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Techniques of probability and data analysis as applied to problems in the earth and environmental sciences. Beginning
with exploratory data analysis and data visualization, learners use descriptive statistics and graphical outputs to
identify interesting patterns and trends in a wide range of datasets (1). They learn how to find data sources, examine



data quality, prepare data, determine the most appropriate analytical tools, as well as document the procedures used
and disseminate results (2, 3). Students learn how to perform some analytical operations such as using spatial
analysis tools and statistical tests (4). They acquire skills in mapping resulting from working with GIS and statistical
software packages (5, 6).

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular funciona numa base modular que abrange vários tópicos que são apresentados de acordo
com o estado da arte. Aulas teórico-práticas, privilegiando a interação professor/aluno, com levantamento de questões
e com discussões abertas ao grupo/turma. Promove-se a análise de casos reais.
Fórmula de avaliação: Relatório final (100%). Aprovação requer nota mínima de 9,5 valores (escala de 0 a 20 valores).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This CU operates on a modular basis covering a number of topics that are presented according to the state of the art.
Theoretical-practical and practical classes, promoting the teacher/student interaction, promoting specific questions
and open discussions with the group/ class. Promoting also the analysis of case-studies.
Evaluation formula: Final report (100%). Approval requires minimum score of 9.5 values (scale of 20 values).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Privilegiar-se-ão as metodologias de blended-learning estimulando o trabalho autónomo do estudante. coordenados
pelo docente da unidade curricular.
Será dada particular atenção à capacitação dos alunos para inovar tendo em consideração a temática do trabalho de
Tese. Os alunos terão acesso a palestras e seminários temáticos dados por especialistas convidados e terão
oportunidade de contactar com as atividades de investigação em curso, para melhor se prepararem para a execução
das suas teses de doutoramento.
Finalmente, é importante mostrar as fronteiras do conhecimento nestas áreas anteriormente referidas e transmitir a
noção de que, sendo inovadoras, têm enorme potencial para desenvolvimento de investigação aplicada, com grandes
potencialidades de publicação de artigos científicos em revistas de elevado impacto.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Priority will be given to blended-learning methodologies that stimulate autonomous work of the student. coordinated
by the CU teacher.
Particular attention will be given to enable students to innovate taking into consideration the thematic of the Thesis
work. Students will have access to lectures and thematic seminars given by invited experts and will have the
opportunity to contact with ongoing research activities, to better prepare themselves for the execution of their PhD
thesis.
Finally, it is important to show the frontiers of knowledge in these previously mentioned areas and transmit the notion
that, being innovative, they have enormous potential for the development of applied research, with great potential for
the publication of scientific articles in high impact journals.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Everitt BS, Dunn G (2001). Applied Multivariate Data Analysis, 2nd Edition”. John Wiley & Sons, Ltd.
Field A 2009. Discovering statistics using SPSS (and sex and drugs and rock ‘n’ roll), (3rd ed.), Sage, London.
Hair FJ, Black WC, Babin BJ, Anderson RE (2010). Multivariate Data Analysis, 7th Edition”. Pearson Education.
Jekhowsky B (1977). Eléments de statistique à l’usage des géologues, Éditions Technip. Paris.
Johnson R, Wichern D (2014). Applied Multivariate Statistical Analysis, 6th Edition. Pearson.
McKillup S, Dyar MD (2010). Geostatistics Explained: An Introductory Guide for Earth Scientists. Cambridge. 978-
0521746564
Sarma DD (2010). Geostatistics with applications in earth sciences. Springer Science & Business Media.
Soares A (2006). Geoestatística para as ciências da terra e do ambiente. IST Press, 2006. ISBN: 972-8469-46-2.
Software:
Rockworks 15. Rockware, Inc., 2010
Grapher 9.0. Golden Software
Surfer 14.0. Golden Software
SPSS
MatLab
Statistica

Anexo II - Metodologias Laboratoriais em Geociências

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Metodologias Laboratoriais em Geociências

 

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Laboratory Methodologies in Geosciences

 

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 GEO/G



9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
28 TP

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
N/A

9.4.1.7. Observations:
N/A

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Eduardo Anselmo Ferreira da Silva (4h)
Maria Alexandra Guedes (4h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Fernando Joaquim Fernandes Tavares Rocha (2h)
José Francisco Horta Pacheco dos Santos (2h)
Maria do Rosário Azevedo (1h)
Jorge Medina (1h)
Alexandre Lima (1h)
Ana Cláudia Teodoro (1h)
Bruno Valentim (1h)
Cláudia Cruz (1h)
Deolinda Flores (1h)
Helena Couto (1h)
Helena Cristina Brites Martins (1h)
Helena Ribeiro (1h)
Helena Sant'Ovaia (1h)
Iuliu Bobos Radu (1h)
Jorge Espinha Marques (1h)
Maria dos Anjos Ribeiro (1h)
Paula Alexandra Gonçalves (1h)
Rui Moura (1h)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular pretende demonstrar técnicas (O1) e princípios de funcionamento de equipamentos (O2) e
software específicos (O3) em áreas científicas fundamentais ao desenvolvimento das Geociências, nomeadamente as
existentes para apoio à investigação. O contacto direto com os equipamentos nas aulas laboratoriais (O4) permitirá
estabelecer, na prática, os respetivos campos de aplicação, bem como expor as limitações intrínsecas de cada uma
dessas metodologias.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course unit aims to demonstrate specific equipment (O1 and O2) and software (O3) in scientific areas fundamental
to the development of Geosciences, particularly techniques and operation principles those existing to support
research. The direct contact with the equipment in the laboratory classes (O4) allows to establish, in practice, the
respective application fields, as well as to expose the intrinsic limitations of each of these methodologies.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
(P1) Fundamentos, objetivos de utilização dos equipamentos e software bem como recomendações para utilização dos
mesmos. 
(P2) Metodologias analíticas a desenvolver: Espectroscopia Raman; Microssonda Electrónica; Anisotropia da
Susceptibilidade Magnética (ASM) e Suscetibilidade magnética (SM); Difração de raios X; Espectrometria de
Fluorescência de Raios X; Microscopia Eletrónica de Varrimento SEM/EDS; Espectrometria de massa de ionização
térmica; Espectroscopia de Infravermelho; Cromatografia Iónica e Cromatografia Gasosa e espectrometria de massa
(GC-MS); espectrometria de massas ICP/MS; Catodoluminescência.



(P3) Técnicas de amostragem; preparação de amostras; aquisição e tratamento de dados.
(P4) Aplicações em geologia, cristaloquímica, geoquímica, geocronologia, georecursos e geoambiente.
(P5) Assinaturas isotópicas.
(P6) Aplicações em Medição de ASM em rochas e de SM em sedimentos e rochas.

9.4.5. Syllabus:
(P1) Theoretical introduction with the fundamentals, objectives of use of equipment and software as well as
recommendations for their use. Particular attention will be paid to the practical aspects and information provided by
each of the equipment and materials to be studied. 
(P2) Analytical methodologies to be developed: Raman spectroscopy; Electronic Microprobe; Anisotropy of Magnetic
Susceptibility (ASM) and Magnetic Susceptibility (MS); X-ray diffraction; X-ray Fluorescence Spectrometry; SEM/EDS
Scanning Electron Microscopy; mass spectrometry of thermic ionization; Infrared spectroscopy; Ionic and Gas
chromatography; ICP/MS mass spectrometry.
(P3) Sampling techniques; sample preparation; data acquisition and processing
(P4) Applications in geology, crystallochemistry, geochemistry, geochronology, georessources and geoenvironment.
(P5) Isotopic signatures.
(P6) Applications in AMS measurement in rocks and MS in sediments and rocks.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O programa foi desenhado de acordo com os objetivos que se pretendem atingir, e com a formação de base
espectável para os estudantes que irão frequentar este programa de doutoramento. Pretende-se fornecer aos
estudantes conhecimentos avançados no âmbito dos métodos e técnicas laboratoriais (O1, O2, O3) aplicáveis às
Geociências e ciências afins (P1, P2, P3). Estas matérias podem ser úteis para as teses de doutoramento em vários
graus, desde servir apenas para mostrar resultados como fazer investigação (O4) ao desenvolvimento em situações
reais (P4, P5, P6).

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program was designed according to the objectives that are intended to be achieved, and with the basic training of
the expectation for students who will attend this doctoral program. It is intended to provide the student with advanced
knowledge in the context of laboratory methods and techniques applicable (O1, O2, O3) to Geosciences and related
sciences (P1, P2, P3). These subjects can be useful for doctoral theses in various degrees, from serve only to show
results how to do research (O4) and development in real situations (P4, P5, P6).

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta UC funciona numa base modular que abrange vários tópicos que são apresentados de acordo com o estado da
arte. Aula teórico-práticas, privilegiando a interação professor/aluno, com levantamento de questões e com
discussões abertas ao grupo/turma. Promove-se o trabalho laboratorial.
Fórmula de avaliação: Relatório final (100%). Aprovação requer nota mínima de 9,5 valores (escala de 0 a 20 valores).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This CU operates on a modular basis covering a number of topics that are presented according to the state-of-art.
Theoretical-practical and practical class, promoting the teacher/student interaction, with survey of questions and with
open discussions to the group/ class. Laboratory work is promoted.
Evaluation formula: Final report (100%). Approval requires minimum score of 9.5 values (scale of 20 values).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Procura-se fornecer uma introdução às metodologias analíticas comummente usadas nas geociências fundamentais e
aplicadas, através da aquisição de conhecimentos e de ferramentas qualitativas e quantitativas, assim como do
domínio de recursos instrumentais (O1, O2, O3).
As sessões laboratoriais (O4) permitem exemplificar e aplicar os conhecimentos adquiridos, consolidando a aquisição
de competências. A avaliação permite quantificar a relação entre o conhecimento e as competências adquiridas a
diferentes níveis.
Será dada particular atenção à capacitação dos estudantes para inovar nos domínios anteriormente referidos. Os
estudantes participarão em palestras e seminários temáticos dados por especialistas convidados e terão oportunidade
de contactar com as atividades de investigação em curso, para melhor se prepararem para a execução das suas teses
de doutoramento (O1, O2, O3). Em termos de emprego, adquirem formação avançada nestas áreas de fronteira sendo
uma enorme mais valia na valorização pessoal, facilitando a integração no mercado de trabalho avançado dos futuros
doutores.
Finalmente, é importante mostrar as fronteiras do conhecimento nestas áreas anteriormente referidas e transmitir a
noção de que, sendo inovadoras, têm enorme potencial para desenvolvimento de investigação aplicada, com grandes
potencialidades de publicação de artigos científicos em revistas de elevado impacto.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This CU seeks to introduce the analytical methodologies of research of fundamental and applied geosciences, through
the acquisition of qualitative and quantitative knowledge and tools (O1, O2, O3).
The laboratory sessions allow exemplifying and applying the acquired knowledge, consolidating the acquisition of



skills. The evaluation allows quantifying the relationship between knowledge and skills acquired at different levels.
Particular attention will be paid to the training of students to innovate in the above-mentioned areas. Students will have
lectures and thematic seminars given by invited experts and will have the opportunity to contact ongoing research
activities to better prepare for the execution of their doctoral theses. In terms of employment, acquiring advanced
training in these border areas is a huge asset of personal appreciation, facilitating the integration into the advanced
labour market of future doctors.
Finally, it is important to show the frontiers of knowledge in these areas mentioned above and to convey the notion
that, being innovative, they have enormous potential for the development of applied research, with great potential for
publication of scientific articles in journals of high impact.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bergaya & Lagaly, eds (2013). Handbook of Clay Science, 2nd Edition, Elsevier
Buse B, Guimarães B, Kearns S, Matthew M (2013). An Introduction do EPMA, an EMAS Short Course., European
Microbeam Analysis Society.
Dubessy J, Caumon MCE, Rull F (2012). Raman Spectroscopy Applied to Earth Sciences and Cultural Heritage. ISBN:
978-0-903-05631-1
Evans M 2003. Environmental Magnetism. Academic Press Inc. 299 pp.
Gill R. 2014.Modern Analytical Geochemistry An Introduction to Quantitative Chemical Analysis Techniques for Earth,
Environmental and Materials Scientists eBook, Routledge, London, 342 pp. ISBN97813158443814
Rollison H (1993). Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation. Longman Group Limited, London.
Stout SA, Emsbo-Mattingly SD (2008). Concentration and character of PAHs and other hydrocarbons in coals of
varying rank – Implications for environmental studies of soils and sediments containing particulate coal. Organic
Geochemistry, 39.

Anexo II - Tópicos Avançados em Geociências

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Tópicos Avançados em Geociências

 

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Advanced Topics in Geosciences

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 GEO/G

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 28 TP

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 N/A

9.4.1.7. Observations:
 N/A

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Fernando Joaquim Fernandes Tavares Rocha (6h)

 Helena Sant'Ovaia (4h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Eduardo Anselmo Ferreira da Silva (1h)

 José Francisco Horta Pacheco dos Santos (1h)
 Luis Pinheiro (1h)

 Cristina Bernardes (1h)
 Jorge Medina (1h)



Carla Patinha (1h)
Alexandre Lima (1h)
Ana Cláudia Teodoro (1h)
Bruno Valentim (1h)
Deolinda Flores (1h)
Helena Couto (1h)
Helena Cristina Brites Martins (1h)
Helena Ribeiro (1h)
Iuliu Bobos Radu (1h)
Jorge Espinha Marques (1h)
Maria Alexandra Guedes (1h)
Maria dos Anjos Ribeiro (1h)
Rui Moura (1h)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer ao aluno uma perspetiva avançada e atual sobre diversas temáticas do âmbito das Geociências
designadamente em (O1) Geodinâmica e evolução da Litosfera; (O2) Litogeoquímica e Geologia Isotópica; (O3) Análise
de Bacias; (O4) Recursos Minerais; (O5) Recursos Hidrogeológicos e Energéticos; (O6) Geomateriais; (O7) Geoquímica
Ambiental e Riscos Geológicos; (O8) Geologia Médica.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide the student with an advanced and current perspective on different topics in the scope of Geosciences in
particular in. (O1) Geodynamics and evolution of the Lithosphere; (O2) Lithogeochemistry and Isotopic Geology; (O3)
Basin Analysis; (O4) Mineral Resources; (O5) Hydrogeological and Energy Resources; (O6) Geomaterials; (O7)
Environmental Geochemistry and Geological Risks; (O8) Medical Geology.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
(P1) Geodinâmica Interna e Externa. (P2) Litogeoquímica de rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas.
Granitos como marcadores da evolução da litosfera; exemplo da cadeia Varisca. Petrogénese e Metalogenia. (P3)
Análise de Bacias. Petrologia Orgânica. Geotermometria e Geobarometria. Marcadores mineralógicos e geoquímicos.
(P4) Georecursos potenciadores de novos geomateriais/novas aplicações; novas técnicas na exploração de minas e
pedreiras, com mais valias económicas e ambientais (exploração sustentável/Green Mining). (P5) Prospeção,
exploração e gestão de sistemas hidrogeológicos, hidrotermais e geotérmicos. (P6) Interação entre os processos e
materiais geológicos e seus efeitos no ambiente, na saúde pública e nos ecossistemas; Geologia Médica e
Geoturismo; riscos e potencialidades; os geomateriais como fatores de risco e como matéria-prima em Saúde e Bem-
Estar; (P7) Geopatrimónio e Geoturismo; Geoparques.

9.4.5. Syllabus:
(P1) Internal and External Geodynamics. (P2) Lithogeochemistry of magmatic, sedimentary and metamorphic rocks.
Granites as markers of the evolution of the lithosphere; example of the Variscan chain. Petrogenesis and Metallogeny.
(P3) Basin Analysis. Organic Petrology. Geothermometry and Geobarometry. Mineralogical and geochemical markers.
(P4) Resources and new geomaterials/new applications; new techniques in the exploration of mines and quarries, with
economic and environmental added value (sustainable exploration/Green Mining). (P5) Prospection, exploration and
management of hydrogeological, hydrothermal and geothermal systems. (P6) Interaction between geological
processes and materials and their effects on the environment, public health and ecosystems; Medical Geology and
Geotourism; risks and potentialities; geomaterials as risk factors and as raw material in Health and Wellness; (P7)
Geoheritage and Geotourism; Geoparks.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O programa foi desenhado de acordo com os objetivos que se pretendem atingir, e com a formação de base
espectável para os alunos que irão frequentar este programa de doutoramento. Pretende-se fornecer ao aluno
conhecimentos avançados no âmbito das Geociências Fundamentais e Aplicadas, nomeadamente quanto à
Geodinâmica (P1; O1), Petrologia e Geoquímica (P2; O2), Petrologia Orgânica (P3; O3), Metalogenia (P4; O4), Recursos
Energéticos (P4, P5; O4, O5), Georecursos (P4, P5; O4, O5) e Geoambiente (P6; O6), Geologia Médica (P6; O6) e
Geopatrimónio (P7; O7). Estas matérias podem ser úteis para as teses de doutoramento em vários graus, desde servir
apenas para mostrar resultados como fazer investigação e desenvolvimento em situações reais.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program was designed according to the objectives that are intended to be achieved, and with the basic training of
the expectation for students who will attend this doctoral program. It is intended to provide the student with advanced
knowledge in the scope of Fundamental and Applied Geosciences, namely geodynamics (P1  O1), petrology and
geochemistry (P2  O2), organic petrology (P3  O3), metallogenics (P4  O4), energy resources (P4, P5  O4, O5),
georesources (P4, P5  O4, O5), geoenvironment (P6  O6), medical geology (P6  O6) and geoheritage (P7  O7).
These subjects can be useful for doctoral theses in various degrees, from serve only to show results how to do
research and development in real situations.



9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino, apoiado na utilização de projeções multimédia e a métodos de e-learning (recurso ao programa Moodle),
incluirá aulas teórico-práticas.
Avaliação: Relatório final que incluí a análise crítica de artigos científicos disponibilizados pelos docentes e
selecionados pelos estudantes. . Aprovação requer nota mínima de 9,5 valores (escala de 0 a 20 valores).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching, supported by the use of multimedia projections and methods of e-learning (Moodle program) will include
theoretical, theoretical-practical and practice classes.
Assessment: Elaboration and oral presentation of a project of Geological Engineering, based on literature and
technical support in Geotechnics, Mineral or Geoenvironmental industries. Approval requires a minimum score of 9.5
(scale of 20 values).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Procura-se fornecer uma introdução às metodologias de investigação de georecursos (O1, O2, O3, O4) e geoambiente
(O5, O6, O7, O8), numa perspetiva moderna de sustentabilidade e de contributo para o cumprimentos dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, através da aquisição de conhecimentos e de ferramentas qualitativas e quantitativas,
assim como do domínio de recursos instrumentais (laboratoriais/analíticos) para aproveitamento e valorização de
recursos (O1, O3, O4) (incluindo o patrimonial e turístico (O8)), controle, mitigação de riscos e remediação de riscos
(O6), conceção e implementação de novos georecursos/geomateriais (O6) (incluindo geomedecina e geofarmácia (O7),
gestão e ordenamento do território (O7).
Será dada particular atenção à capacitação dos estudantes para inovar nos domínios anteriormente referidos. Os
estudantes terão palestras e seminários temáticos dados por especialistas convidados (O1 a O8) e terão oportunidade
de contactar com as atividades de investigação em curso, para melhor se prepararem para a execução das suas teses
de doutoramento. Em termos de emprego, adquirir formação avançada nestas áreas de fronteira é uma enorme mais
valia de valorização pessoal, facilitando a integração no mercado de trabalho avançado dos futuros doutores.
Finalmente, é importante mostrar as fronteiras do conhecimento nestas áreas anteriormente referidas e transmitir a
noção de que, sendo inovadoras, têm enorme potencial para desenvolvimento de investigação aplicada, com grandes
potencialidades de publicação de artigos científicos em revistas de elevado impacto.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This CU seeks to introduce the research methodologies of georesourses (O1, O2, O3, O4) and geoenvironment (O5, O6,
O7, O8), in a modern perspective of sustainability. Contributes also to the achievement of Sustainable Development
Goals, through the acquisition of knowledge and qualitative and quantitative tools, as well as the use of
laboratory/analytical instrumental resources for use and valorisation (including heritage and tourism (O8)), control, risk
mitigation and risk remediation (O6), design and implementation of new geo-resources/geomaterials (O6) (including
geomedicine and geopharmacy (O7)), land management and planning (O7).
Particular attention will be given to empowering students to innovate in the aforementioned domains. Students will
have lectures and thematic seminars given by invited experts (O1 to O8) and will have the opportunity to contact with
ongoing research activities, to better prepare themselves for the execution of their PhD thesis. In terms of employment,
acquiring advanced training in these frontier areas is an enormous added value of personal enhancement, facilitating
the integration in the advanced labour market of future PhD Geological Engineers.
Finally, it is important to show the frontiers of knowledge in these previously mentioned areas and transmit the notion
that, being innovative, they have enormous potential for the development of applied research, with great potential for
the publication of scientific articles in high impact journals.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Gill & Smith eds (2021). Geosciences and the Sustainable Development Goals. Springer 
Kogel, Trived, Barker & Krukowski (2006). Industrial Minerals & Rocks: Commodities, Markets, and Uses. Science.
Nedelec A, Bouchez JL 2015. Granites. Petrology, Structure, Geological Setting, And Metallogeny. OUP Oxford. 
Parra Lewis & Ali, eds (2021). Mining, Materials, and the Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 and Beyond,
CRC Press 
Selinus et al. (2004) - Essentials of Medical Geology. Impacts of the Natural Environment on Public Health. Elsevier.
Suárez-Ruiz I, Flores D, Mendonça Filho JG, Hackley PC, 2012. Review and update of the applications of organic
petrology: Part 1, Geological Applications. Intern. Journal of Coal Geol. 99, 54-112.
Suárez-Ruiz I, Flores D, Mendonça Filho JG, Hackley PC, 2012. Review and update of the applications of organic
petrology: Part 2, Geological and Multidisciplinary Applications. Intern. Journal of Coal Geol. 98, 73-94.

Anexo II - Preparação do Projeto de Tese

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Preparação do Projeto de Tese

 

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Preparation of Thesis Project



9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 GEO/G

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 28 TP

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 N/A

9.4.1.7. Observations:
 N/A

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Fernando Joaquim Fernandes Tavares Rocha (2h)

 Deolinda Flores (2h)
 

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Eduardo Anselmo Ferreira da Silva

 Beatriz Aguado 
 Carla Alexandra Figueiredo Patinha 

 Carla Maria Lopes Candeias 
 Cristina Bernardes

 Fernando Almeida
 Jorge Medina

 José Francisco Horta Pacheco dos Santos 
 Luis Menezes

 Maria do Rosário Azevedo
 Nuno Miguel dos Santos Durães 

 Slavka Andrejkovicova 
 Alexandre Lima

 Ana Cláudia Teodoro
 Bruno Valentim

 Fernando Noronha
 Helena Couto

 Helena Cristina Brites Martins
 Helena Ribeiro

 Helena Sant'Ovaia
 Iuliu Bobos Radu

 Jorge Espinha Marques
 Maria Alexandra Guedes
 Maria dos Anjos Ribeiro
 Rui Moura

 cada um/each one (1h)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta UC confere conhecimentos e competências que permitem ao estudante planear a estrutura da tese de

doutoramento (O1) que vai iniciar. Esta UC tem como objetivo principal a elaboração do projeto de Tese (O2), realizado
na área da especialidade escolhida pelo estudante de entre as existentes no Programa doutoral. Nesta UC pretende-se
ainda que o estudante prepare uma apresentação para a sua defesa pública perante o júri (O3).

 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 This course provides knowledge and skills that allow the student to plan the structure of the doctoral thesis (O1) that

will start. The main objective of this CU is the preparation of the Thesis project (O2), carried out in the thematic area
chosen by the student among those existing in the doctoral programme. In this course the student is also expected to
prepare a presentation that will be publicly presented before a jury (O3).

 



9.4.5. Conteúdos programáticos:
(P1) Recolha bibliográfica
(P2) Estado da arte
(P3) Discussão e Definição de objetivos
(P4) Estruturação do projeto
(P5) Cronograma
(P6) Redação
(P7) Preparação da apresentação e Discussão

9.4.5. Syllabus:
(P1) Bibliographic research
(P2) State of the art
(P3) Discussion and Definition of objectives 
(P4) Project structure 
(P5) Scheduling
(P6) Project writing.
(P7) Preparation of Oral Presentation and Discussion

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os objetivos desta unidade curricular privilegiam a aquisição (P1; O1) e o aprofundamento dos conceitos (P2; O2) e
das competências relativas à estruturação da tese de doutoramento (P3, P4; O3, O4). São abordadas, numa perspetiva
reflexiva, aplicada e integradora, nos domínios das subáreas consideradas relevantes, as principais técnicas e
critérios de conceção e organização (P5, P6; O5, O6). Por último pretende-se que o estudante organize uma
apresentação oral e que seja capaz de responder às questões colocadas por um júri nomeado para o efeito (P7; O7).

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The objectives of this curricular unit focus on the acquisition (P1  O1) and deepening of the concepts (2) and skills
related to the structuring of the doctoral thesis (P3, P4  O3, O4). The objectives are addressed, in a reflective, applied
and integrative perspective, in the domains of the subareas considered relevant, the main techniques and criteria for
design and organization (P5, P6  O5, O6). Finally, it is intended that the student organises an oral presentation and is
able to answer questions posed by a jury appointed for that purpose (P7 O7).

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino direto acompanhado.
Tipo de Avaliação: apresentação pública avaliada por um júri aprovado pela Direção de Curso
Componentes de avaliação: Relatório: 60%, Apresentação pública e discussão: 40%

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Direct education accompanied. 
Type of Evaluation: public presentation evaluated by a jury defined by the Course Director
Evaluation components: Report: 60%, Public presentation and discussion: 40%

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Privilegiar-se-ão as metodologias aplicadas (O1, O2), centradas nos juízos de valor sobre a validade e
representatividade dos resultados a alcançar (O3). Por outro lado, o envolvimento dos estudantes na estruturação do
trabalho (O4), coordenados pelo docente da unidade curricular, permitirão o desenvolvimento da autonomia do
estudante assim como o desenvolvimento de competências de comunicação escrita e oral (O5, O6).

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies applied will be emphasized (O1, O2), focused on the value judges on the validity and
representativeness of the results to be achieved (O3). On the other hand, the involvement of students in the structuring
of the work (O4), coordinated by the professor of the curricular unit, will allow the development of student autonomy as
well as the development of written and oral communication skills (O5, O6)

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Artigos científicos e Teses de Doutoramento específicos a cada um dos projetos desenvolvidos.
Scientific papers and other PhD Thesis adequate to each project.

9.5. Fichas curriculares de docente



Anexo III - Slavka Andrejkovicová

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Slavka Andrejkovicová

9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo III - Nuno Miguel dos Santos Durães

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Nuno Miguel dos Santos Durães

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/5a8859b5-2756-7eb6-a53f-6193d2984ccf/questionId/b02e014c-a79b-07f9-b524-6169d9069820/annexId/544cec61-4595-013d-d0f0-6193d2925a49
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/5a8859b5-2756-7eb6-a53f-6193d2984ccf/questionId/b02e014c-a79b-07f9-b524-6169d9069820/annexId/145431f4-752d-ac95-cbf0-61c4966ed11b

