
NCE/12/00211 — Apresentação do pedido 
- Novo ciclo de estudos

Apresentação do pedido

Perguntas A1 a A4

A1. Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora:
Universidade De Aveiro

A1.a. Outras Instituições de Ensino Superior / Entidades Instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Tecnologia E Gestão De Águeda

A3. Designação do ciclo de estudos:
Geoinformática

A3. Study cycle name:
Geoinformatics

A4. Grau:
Mestre

Perguntas A5 a A10

A5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Informática

A5. Main scientific area of the study cycle:
Informatics

A6.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 
16 de Março (CNAEF): 

480

A6.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, 
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

520

A6.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º
256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

A7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120

A8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
4 Semestres

A8. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
4 Semesters
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A9. Número de vagas proposto:
20

A10. Condições de acesso e ingresso:
Titulares de 1º ciclo em Tecnologias de Informação e áreas afins ; Titulares de licenciaturas pré-Bolonha em 
Engenharia Geográfica e Tecnologias de Informação; Outras licenciaturas de base tecnológica; Os detentores 
de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para 
realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Científico da Universidade de Aveiro.

A10. Entry Requirements:
Graduates of 1st cycle in Information Technology and related areas; Graduates of a classic degree in 
Geographical Engineering and Information Technology; Other graduations of technological base; Holders of an 
academic, scientific or professional curriculum recognized as attesting the capacity to this cycle of studies by 
the Scientific Council of the University of Aveiro.

Pergunta A11

Pergunta A11

A11. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o 
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

Não

A11.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável)

<sem resposta>

A12. Estrutura curricular

Mapa I -

A12.1. Ciclo de Estudos:
Geoinformática

A12.1. Study Cycle:
Geoinformatics

A12.2. Grau:
Mestre

A12.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável):
<sem resposta>

A12.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable):
<no answer>

A11.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que 
o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches options, profiles, major/minor, or other forms of 
organization of alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)

Ramos/Opções/... (se aplicável): Branches/Options/... (if applicable):

A12.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and 
credits that must be obtained for the awarding of the degree

Área Científica / Scientific Area
Sigla / 
Acronym

ECTS Obrigatórios / 
Mandatory ECTS

ECTS Optativos* / Optional 
ECTS*
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Perguntas A13 e A14

A13. Regime de funcionamento:
Diurno

A13.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

A13.1. If other, specify:
<no answer>

A14. Observações:
A Geoinformática é uma área emergente e multidisciplinar, que utiliza as Tecnologias e Infraestruturas da 
Informação para o desenvolvimento de ferramentas e aplicações direcionadas à aquisição, processamento, 
transformação, análise, armazenamento, apresentação e utilização de informação geográfica. A 
Geoinformática tem aplicações em várias áreas científicas, nomeadamente nas Ciências do Ambiente, 
Planeamento Urbano, Geologia, Gestão, etc., e em vários ramos da Engenharia.

Propõe-se, com este mestrado, providenciar uma aposta na aprendizagem/aprofundamento de competências, 
por um lado, na modelação de bases de dados espaciais e Sistemas de Informação Geográfica e, por outro, em 
linguagens de programação, conceitos de interoperabilidade e algoritmia para resolver problemas de índole 
espacial, assim como em tecnologias Web para disseminação da informação e desenvolvimento de aplicações 
para computadores pessoais e dispositivos móveis. O desenvolvimento de software/aplicações será baseado 
em conceitos de Engenharia de Software e, preferencialmente, direcionado para ambiente Web e alicerçado 
em software de código aberto.

Como o público-alvo deste mestrado tem perfil variado, com conhecimentos específicos em áreas distintas, 
oferece-se, ao nível das opções do primeiro ano, a possibilidade de frequência de disciplinas orientadas para 
aprendizagem/aprofundamento dos conceitos da programação e tecnologia Web e/ou da informação 
geográfica, relevantes para a frequência do curso.

Alternativamente, ou em conjunção, para candidatos que já tenham formação nas áreas referidas no parágrafo 
anterior, são também oferecidas opções em áreas científicas de aplicação da geoinformática, em articulação 
com outras unidades orgânicas da Universidade de Aveiro. Pretende-se que os discentes, no segundo ano do 
curso, desenvolvam a dissertação, o projeto ou o estágio preferencialmente em entidades externas (entidades 
públicas e privadas), ou no caso de aplicação a áreas científicas existentes na Universidade de Aveiro, em 
coorientação com docentes de outras unidades orgânicas.

A14. Observations:
Geoinformatics is an emerging and multidisciplinary field, which uses Information Technologies and 
Infrastructures for the development of tools and applications directed to the acquisition, processing, analysis, 
storage, presentation and use of geographic information. Geoinformatics has application in many scientific, 
particularly in Environmental Sciences, Urban Planning, Geology, Management, and in various branches of 
Engineering.

This course proposes to offer the learning/deepening of skills, on the one hand, in the modeling of spatial 
databases and Geographic Information Systems, and in the other, in programming languages and concepts on 
algorithms and interoperability to solve problems of spatial nature, as well as web technologies for information 
dissemination and application development for personal computers and mobile devices. The development of 
tools/applications will be based on concepts of Software Engineering and, preferably, directed to the Web 
environment and based on open source software.

As the expected students can have a variable profile, with initial formation in different areas, the course offers 
in the first-year the possibility of learning/deepening of concepts of Programming and Web technology and/or 
geographic information, expressed as Option I in the core curricula.

Alternatively, or in conjunction, to candidates who already have training in the areas referred to above, the 
course offers choices, as Options II and III, in scientific areas of application of geoinformatics, in conjunction 

Informática / Informatics I / I 24 0

Engenharia Geográfica / Geographic Engineering EGG / EGG 18 0

Informática / Engenharia Geográfica Informatics / 
Geographic Engineering

I / EGG 60 0

Qualquer áreas / Any area n.a. / n.a. 0 18

(4 Items) 102 18
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with other Departments of the Aveiro University. It is intended that students in the second year of the course, 
develop a dissertation, project or internship, preferably in external organizations (public or private), or in the 
case of application in existing scientific areas in Aveiro University, in co-supervising regime with Doctors from 
other Departments.

Instrução do pedido

1. Formalização do pedido

1.1. Deliberações

Mapa II - Conselho Científico da Universidade de Aveiro / University of Aveiro Scientific Council

1.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Científico da Universidade de Aveiro / University of Aveiro Scientific Council

1.1.2. Cópia de acta (ou extrato de acta) ou deliberação deste orgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
1.1.2._Del.03 CC_M.Geoinform..pdf

Mapa II - Conselho Pedagógico da Universidade de Aveiro / University of Aveiro Pedagogical Council

1.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Pedagógico da Universidade de Aveiro / University of Aveiro Pedagogical Council

1.1.2. Cópia de acta (ou extrato de acta) ou deliberação deste orgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
1.1.2._Del.4 CP_M.Geoinform..pdf

1.2. Docente(s) responsável(eis)

1.2. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos
A(s) respectiva(s) ficha(s) curricular(es) deve(m) ser apresentada(s) no Mapa V.

João Gonçalo Gomes Paiva Dias

2. Plano de estudos

Mapa III - - 1º Semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Geoinformática

2.1. Study Cycle:
Geoinformatics

2.2. Grau:
Mestre

2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável):
<sem resposta>

2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable):
<no answer>

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

2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Semester
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Mapa III - - 2º Semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Geoinformática

2.1. Study Cycle:
Geoinformatics

2.2. Grau:
Mestre

2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável):
<sem resposta>

2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable):
<no answer>

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

2.4. Curricular year/semester/trimester:

2.5. 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)

Metodologias de Desenvolvimento de 
Software / Methodologies of Software 
Development

I Semestral 162 TP - 45 6

Bases de Dados Espaciais / Spatial 
Databases I Semestral 162 TP - 45 6

Modelação e Análise Espacial / 
Spatial Analysis and Modelling

EGG Semestral 162 TP - 45 6

Visualização Multidimensional / 
Multidimensional Visualization EGG Semestral 162 TP - 45 6

Fundamentos de Informação 
Geográfica / Fundamentals of 
Geographical Information

EGG Semestral 162 TP - 45 6 Opção I / Option I

Fundamentos de Programação / 
Fundamentals of Programming

I Semestral 162 TP - 45 6 Opção I / Option I

Gestão da Qualidade do Ar / Air 
Quality Management CEA Semestral 162 TP - 60 6 Opção I / Option I

Controlo Qualidade da Água e 
Monitorização / Water Quality Control 
and Monitoring

CEA Semestral 162 TP - 30; P - 30 6 Opção I / Option I

Planeamento Territorial e 
Sustentabilidade Ambiental / 
Territorial Planning and 
Environmental Sustainability

CEA Semestral 162 TP - 60 6 Opção I / Option I

Engenharia Costeira e Portuária / 
Coastal and Port Engineering ECIVIL Semestral 162 TP - 45 6 Opção I / Option I

Técnicas de Apoio ao Planeamento / 
Support Planning Techniques PRU Semestral 162 TP - 25; OT - 15 6 Opção I / Option I

Formas Urbanas / Urban Forms PRU Semestral 162 TP - 60 6 Opção I / Option I

Infraestruturas de Transporte / 
Transport Infrastructures ECIVIL Semestral 162 TP - 60 6 Opção / Option I

Processamento de Dados 
Geofísicos / Geophisical Data 
Processing

GEO Semestral 162 TP -26; P - 26 6 Opção I / Option I

(14 Items)
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2º Semester

Mapa III - - 3º Semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Geoinformática

2.1. Study Cycle:
Geoinformatics

2.2. Grau:
Mestre

2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável):
<sem resposta>

2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable):
<no answer>

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Semestre

2.4. Curricular year/semester/trimester:
3º Semester

2.5. 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)

Algoritmos de Dados Espaciais / 

Spatial Data Algorithms
I Semestral 162 TP - 45 6

Aplicações WebSIG / WebGIS 
Applications

EGG Semestral 162 TP - 45 6

Serviços Baseados na 

Localização / Location Based 
Services

I Semestral 162 TP - 45 6

Aquisição de Geoinformação / 

Geo-information Acquisition
EGG Semestral 162 TP - 45 6 Opção II / Option II

Programação Web / Web 
Programming

I Semestral 162 TP - 45 6 Opção II / Option II

Varrimento por Laser / Laser 

Scanning
EGG Semestral 162 TP - 45 6

Opção III / Option 

III

Web Semântica / Semantic Web I Semestral 162 TP - 60 6
Opção III / Option 
III

Geomarketing / Geomarketing GES Semestral 162 TP - 45 6
Opção III / Option 
III

Gestão da Inovação e Tecnologia / 
Innovation and Technology 

Management

GES Semestral 162 TP - 45 6
Opção III / Option 

III

Metodologias de Reabilitação 
Ambiental / Methodologies of 

Environmental Rehabilitation

GEO Semestral 162 TP - 30; P - 30 6
Opção III / Option 
III

Planeamento da Mobilidade / 
Mobility Planning

PRU Semestral 162 TP - 45 6
Opção III / Option 
III

Planeamento Urbanístico / Urban 

Planning
PRU Semestral 162 TP - 60 6

Opção III / Option 

III

Tráfego e Segurança Rodoviária / 
Traffic and Road Safety

ECIVIL Semestral 162 TP - 60 6
Opção III / Option 
III

(13 Items)
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Mapa III - - 4º Semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Geoinformática

2.1. Study Cycle:
Geoinformatics

2.2. Grau:
Mestre

2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável):
<sem resposta>

2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable):
<no answer>

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Semestre

2.4. Curricular year/semester/trimester:
4º Semester

3. Descrição e fundamentação dos objectivos

3.1. Dos objectivos do ciclo de estudos

3.1.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos:
O ciclo de estudos que é objeto do presente pedido de acreditação constitui-se como uma oferta singular no 
país e visa a formação de profissionais qualificados aptos a analisar, desenhar e implementar componentes 
tecnológicos e aplicações informáticas que utilizam informação geográfica, desde a aquisição até à 
disseminação, para diferentes áreas de aplicação nas atividades fundamentais das organizações. O Mestre em 
Geoinformática estará habilitado com as competências científicas e técnicas que lhe permitirão responder, nas 
suas áreas de atuação, às especificidades de organizações, não apenas do setor público, mas também do 
setor privado. Pretende-se, assim, dar resposta a uma das principais dificuldades com que as organizações e 
os profissionais que atuam na área da geoinformática se têm deparado nos últimos anos: o desenvolvimento 
de ferramentas e aplicações informáticas para aquisição, processamento, análise e disseminação de 
informação geográfica.

3.1.1. Study cycle's generic objectives:

2.5. 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)

Seminário I / EGG Semestral 162 45 6

Dissertação / Projeto / 

Estágio
I / EGG Anual 648 15 24

(2 Items)

2.5. 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)

Dissertação / Estágio / 
Projeto

I / EGG Anual 810 30 30

(1 Item)
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The cycle of studies for which the accreditation is being requested can be seen as a singular educational offer 
in Portugal, aiming at preparing qualified professionals to analyze, design and implement technological 
components and software applications that use geographic information, from acquisition to dissemination, for 
different application areas in the core activities of organizations. Therefore, these professionals will be 
scientifically and technically apt to operate according to the needs and characteristics of the organisations, in 
both the public and the private sector. The aim of this degree is to overcome one of the major problems that 
organizations, as well as the geoinformatics professionals in the field, have been facing in the last years: the 
development of tools and applications for the acquisition, processing, analysis and dissemination of 
geographical information.

3.1.2. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
No final do ciclo de estudos, os mestres em Geoinformática estarão dotados de competências para:
- Explicar os princípios, teorias e técnicas da geoinformática.
- Analisar problemas e desenhar processos de produção/processamento e serviços (desde a aquisição até à 
disseminação) de geoinformação para diferentes áreas de aplicação.
- Desenhar e implementar componentes tecnológicos que suportem as áreas de negócio de uma organização.
- Avaliar novos desenvolvimentos teóricos e técnicos na área da geoinformática e implementá-los em várias 
áreas de aplicação.
- Desenvolver capacidades de investigação para contribuir para o desenvolvimento académico e profissional 
da geoinformática.

3.1.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
At the end of the course, the student should be able to:
- Explain the principles, theories tools and techniques of geoinformatics.
- Analyze geo-technical problems and support the design processes of production / processing and services 
(from acquisition to dissemination) for spatial data for different application fields.
- Design and implement technological and infrastructural components that support the core areas of an 
organization.
- Evaluate new theoretical and technical developments in the field of geoinformatics and apply them across 
many application areas.
- Develop research capabilities to contribute to the development of academic and professional geoinformatics.

3.1.3. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da Instituição de Ensino:
Ao assumir-se como um ciclo de estudos cujos objetivos primordiais são o de formar para uma profissão ou 
aprofundar os conhecimentos na área das tecnologias da informação geográfica adquiridos em cursos 
oferecidos pela ESTGA (bacharéis em Engenharia Geográfica e licenciados em Tecnologias da Informação e 
em Gestão Pública e Autárquica) e, devido à transversalidade de utilização da informação geográfica, pela 
maioria das unidades orgânicas da UA (expresso nas opções da estrutura curricular), o 2º ciclo em 
Geoinformática integra-se, na perfeição, na missão e estratégia da ESTGA. Com efeito, esta é uma instituição 
de ensino politécnico que se assume enquanto tal, proporcionando aos estudantes cursos marcadamente 
práticos e instrumentais. Esta orientação está bem patente no curso que é objeto do presente pedido de 
acreditação, nomeadamente, pela constituição, nos primeiros dois semestres, de uma matriz de unidades 
curriculares baseada em aulas teórico-práticas e práticas e, no segundo ano, pela oportunidade da realização 
de projetos reais e oferta de estágios em organizações e empresas de referência na área da geoinformática, ou 
aplicando os conhecimentos adquiridos em áreas científicas de outras unidades orgânicas da Universidade de 
Aveiro, em regime de co-orientação. 
Paralelamente, o mestrado em Geoinformática surge em resultado da relação estreita que, desde sempre, a 
Escola tem procurado estabelecer com o tecido envolvente, assumindo-se como uma resposta às 
necessidades regionais que, no caso presente, assumem uma importância nacional. A proposta de criação 
deste ciclo de estudos resulta da constatação da existência de um desajuste entre a procura de profissionais 
com formação na área de confluência entre a Informática e a Engenharia Geográfica e a oferta existente, 
atualmente, no ensino superior português. Com base num levantamento exaustivo de todos os cursos, na área 
da Geoinformática, oferecidos pelas instituições de ensino superior nacionais (públicas e privadas), 
constatou-se que a oferta existente é muito reduzida e que se concentra, fundamentalmente, em torno de 
cursos de formação em Engenharia Geográfica ou Informática, de forma isolada. Fruto da nossa experiência, 
desde 2007, com o curso de licenciatura em Tecnologias da Informação (e mesmo considerando os discentes 
do Bacharelato em Engenharia Geográfica, 1997-2007, e solicitações de alunos de várias unidades orgânicas 
da UA ), temos verificado que os alunos que pretendem seguir a sua formação nesta área não encontram 
resposta. Por último, a implementação do mestrado em Geoinformática apresenta-se como mais uma resposta 
a uma das principais preocupações que tem orientado a atuação da ESTGA – a formação ao longo da vida.

3.1.3. Coherence of the defined objectives with the Institution's mission and strategy:
The study cycle in Geoinformatics reflects, in perfection, the mission and strategy of ESTGA, since its primary 
objectives are to train for a profession or deepen knowledge in geographic information technologies, acquired 
in courses offered by the Institution (former undergraduates in Geographical Engineering and graduates in 
Information Technologies and Public and Municipal Management) and, due to the transversality of use of 
geographic information, the majority of Departments in Aveiro University (expressed in the options in the 
curriculum). Indeed, this is a polytechnic institution assumed as such, providing markedly practical and 
instrumental courses. This orientation is evident in the way that is the subject of this application for 
accreditation, including the constitution, in the first two semesters, of an array of curricular units based on 
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theoretical-practical and practical lectures and, in the second year, the opportunity of performing real projects 
or internships in organizations and companies of reference in the field of geoinformatics, or by applying the 
knowledge gained in other scientific areas of the Aveiro University, in co-orientation. In parallel, the Masters in 
Geoinformatics arises as a result of the close relationship that ESTGA has always sought to establish with the 
surrounding tissue, as a response to regional needs that, in this case, assume a national importance. The 
proposal to create this cycle of studies stems from the fact that there is a mismatch between the demand for 
professionals in the area of confluence between Information Technologies and Geographic Engineering and 
existing supply currently in portuguese higher education. Based on a comprehensive survey of all courses in 
the field of Geoinformatics, offered by national institutions of higher education (public and private), it was 
found that the existing offer is very low and is concentrated mainly around the courses in Geographical 
Engineering or Information Technologies in isolation. As a result of our experience since 2007, with the course 
in Information Technology (and also considering the former students in Geographical Engineering, 1997-2007, 
and the requests from other Departments of Aveiro University), we found that students who intend to pursue 
their education in this area have no corresponding course offerings. Finally, the implementation of the Masters 
in Geoinformatics presents itself as more of a response to one of the major concerns of ESTGA - training 
throughout life.

3.2. Adequação ao Projecto Educativo, Científico e Cultural da Instituição

3.2.1. Projecto educativo, científico e cultural da Instituição:
A Universidade de Aveiro (UA) pretende reforçar a sua afirmação como centro de excelência 
internacionalmente reconhecido e potenciar o seu contributo para o desenvolvimento regional e nacional. 
Mantendo a dimensão atual, a UA pretende aumentar o impacto da sua actuação:
- Consolidando a implementação dos princípios subjacentes ao processo de Bolonha, designadamente ao 
nível dos processos de aprendizagem, promovendo uma maior aproximação entre formação e investigação, 
desenvolvendo atitudes e autonomia nos formandos, e competências em áreas não curriculares, e facilitando 
a integração profissional num mercado de trabalho aberto e globalizado;
- Reforçando o seu projeto educativo, inclusivo e de formação global do indivíduo, através do 
desenvolvimento de capacidades transversais e do apoio direto e diferenciado a alunos com necessidades 
específicas;
- Desenvolvendo um programa de formação de ativos, requalificação de licenciados e captação de novos 
públicos;
- Fomentando o aumento do sucesso escolar nas formações que ministra, promovendo a utilização e a partilha 
de boas práticas, monitorizando os resultados e atuando sobre eles;
- Implementando corretamente mecanismos de garantia de qualidade, de modo transversal a toda a sua ação.
A UA pretende, também, ser um ator essencial ao processo de desenvolvimento da sociedade no âmbito 
nacional e regional. Para o efeito a UA propõe-se:
- Intensificar as relações de investigação, desenvolvimento e transferência de conhecimento e tecnologia com 
as empresas e outras entidades;
- Reforçar o entendimento público da ciência através da promoção de iniciativas de divulgação da ciência;
- Dinamizar o desenvolvimento integrado da educação ao nível regional, em parceria com as autarquias e 
escolas.

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA), enquanto escola politécnica da UA, segue as 
linhas estratégicas atrás referidas. No entanto, tem também objetivos e princípios orientadores próprios. 
Assim, de um modo particular, a ESTGA, promove uma estreita cooperação com a sociedade, encorajando e 
estabelecendo relações ativas e fortes com as empresas e outras entidades, nomeadamente com os 
municípios, por forma a dar corpo à sua Missão “preparar técnicos para o exercício de profissões qualificadas 
em áreas tecnológicas, administrativas e de gestão, e contribuir para a sua formação global; promover a 
difusão da cultura, da ciência e da tecnologia; e contribuir para o desenvolvimento, em particular, da região em 
que se insere”. A Escola pretende “ser reconhecida pelos alunos, empregadores e sociedade em geral como 
uma escola politécnica de referência a nível nacional, com um modelo pedagógico inovador, com profissionais 
motivados e altamente qualificados, aberta ao exterior e potenciadora da qualidade e do empreendedorismo”.

3.2.1. Institution’s educational, scientific and cultural project:
The University of Aveiro (UA) intents to reinforce its affirmation as a worldwide known centre for excellence 
and it also aims to strengthen its contributions to regional and national development. Keeping its current 
dimension, UA intends to increase the impact of its action by following means:
- Consolidating the implementation of the underlying principles of the Bologna process, namely at the level of 
learning processes, by promoting a larger proximity between formation and research, by developing learners’ 
attitudes and autonomy as well as competences in non-curricular areas, and by enabling professional 
integration
in an open and globalized work market.
- Reinforcing its education project, which should be perceived as being inclusive and able to provide 
individuals with global formation, through the development of transversal capabilities and the direct and 
differentiated support of students with specific requirements;
- Developing formation programmes for working individuals, the requalification of graduates and the 
engagement of new audiences;
- Fostering the increase of school success in the different study programmes and promoting the use and share 
of good practice principles, by monitoring its results and acting on them;
- Implementing with accuracy and transversally quality guarantee mechanisms.
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UA intends as well to be a key actor in society’s developing process at both national and regional levels. With 
this purpose in mind, UA aims to:
- Intensify research, development and knowledge transfer relations with enterprises and other institutions;
- Reinforce the public understanding of science through the promotion of science publicizing initiatives;
- Stimulate education integrated development at the regional level by promoting partnerships with 
municipalities and schools.
The Higher School of Technology and Management of Águeda (ESTGA), a polytechnic school integrated in the 
UA, follows the strategic policies mentioned before. Nonetheless, it also has own objectives and guiding 
principles.
Thus, ESTGA promotes a close cooperation with society, by encouraging and establishing active and strong 
relations with enterprises and other institutions, namely with municipalities, in order to fulfil its main mission, 
which is “to prepare technicians to the accomplishment of qualified professions in technological, 
administrative and management areas, and to contribute to their global formation; to promote culture, science 
and technology expansion; and to contribute to regional development, especially to the region where it is 
located”. ESTGA aims “to be recognized by students, entrepreneurs and society in general as a mention 
worthy polytechnic school, with an innovative pedagogical model, with motivated and highly qualified 
professionals, and as an exterior oriented school that endeavours quality and an enterprising attitude”.

3.2.2. Demonstração de que os objectivos definidos para o ciclo de estudos são compatíveis com o projecto 

educativo, científico e cultural da Instituição:
Em 1997 a ESTGA criou o Curso de Bacharelato em Engenharia Geográfica, que formou até 2007 profissionais 
nas áreas dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e nas metodologias e técnicas de aquisição de dados 
espaciais, como a fotogrametria, topografia e a deteção remota. A criação do Curso de Licenciatura em 
Tecnologias de Informação no ano letivo de 2007/2008 e a inclusão, por um lado, da unidade curricular SIG e 
do Projeto Temático em Aplicações SIG no tronco comum da licenciatura e, por outro, a implementação de um 
ramo de tecnologias da informação geográfica no 3º ano do mesmo curso, permitiu o desenvolvimento de 
competências, inovadoras a nível nacional, aos discentes da ESTGA. Isto permitiu, por exemplo, o 
estabelecimento de protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa para a realização de projetos na área da 
geoinformática, só possíveis pelas competências adquiridas pelos alunos do curso de licenciatura em 
Tecnologias de Informação. Por outro lado, a transversalidade de utilização e aplicação deste tipo de 
informação sugere uma ligação estreita a várias unidades orgânicas da Universidade de Aveiro, onde não 
existe formação avançada específica nas novas tecnologias de análise e processamento digital de informação 
espacial. Consequentemente, propõe-se neste ciclo de estudos a inclusão de unidades curriculares de várias 
áreas científicas existentes na Universidade de Aveiro (UA), o que permitirá a realização de projetos, 
dissertações e, preferencialmente, estágios em entidades públicas e privadas exteriores à UA, em regime de 
co-orientação, em diversas áreas de aplicação. As competências a adquirir pelos alunos do ciclo de estudos 
aqui proposto conjugam conhecimentos em áreas fundamentais ao desenvolvimento de aplicações baseadas 
em informação espacial, complementando as competências adquiridas nos ciclos formativos da ESTGA acima 
enunciados e fomentando sinergia e partilha do conhecimento e recursos entre várias unidades orgânicas da 
Universidade de Aveiro.
É na sequência da experiência acumulada com o Bacharelato em Engenharia Geográfica e com a licenciatura 
em Tecnologias da Informação e no contexto de uma cooperação estreita da ESTGA com a sociedade, que 
surge o mestrado em Geoinformática. Ao constituir-se como um ciclo de estudos que pretende assegurar, 
predominantemente, a aquisição pelo estudante de uma especialização profissional, enquadra-se 
perfeitamente com a estratégia e missão da instituição.

3.2.2. Demonstration that the study cycle's objectives are compatible with the Institution's educational, scientific 
and cultural project:

In 1997 ESTGA created the Course in Geographical Engineering, who formed professionals until 2007 in the 
areas of Geographic Information Systems (GIS) and in the methodologies and techniques of spatial data 
acquisition, such as photogrammetry, surveying and remote sensing. The creation of the course in Information 
Technology in the academic year of 2007/2008 and the inclusion, on the one hand, of the curricular units of GIS 
and Thematic Project on GIS Applications in the core curriculum, and secondly, the implementation of a 
branch of geographical information technologies in the third year of the same course, allowed the development 
of skills, innovative in the country, to students of ESTGA. This allowed, for example, the establishment of a 
protocol with the Lisbon City Council to carry out projects in the field of geoinformatics. Moreover, the 
transversality of use and application of this type of information suggests a close link to various Departments of 
the Aveiro University, where there is no specific advanced training in the new technologies of digital 
processing and analysis of spatial information. Consequently, it is proposed in this course to include 
curricular units as optins in various scientific fields existing in the Aveiro University, which will enable the 
realization of projects, dissertations, and preferably internships in public and private organizations outside the 
UA, in co-orientation, in various application areas. The skills acquired by the students of the course proposed 
here combine expertise in areas critical to the development of applications based on spatial information, 
complementing the competencies acquired in the study cycles outlined above, and fostering synergy and 
sharing of knowledge and resources between various Departments of the Aveiro University.
As a result of accumulated experience with the bachelor in Geographical Engineering and the first study cycle 
in Information Technology, and in the context of close cooperation with the society, that arises the second 
study cycle in Geoinformatics. And since it is a course that, predominantly, aims to give students a 
professional specialization, it perfectly fits in this institution’s strategy and mission.

3.3. Unidades Curriculares
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Mapa IV - Metodologias de Desenvolvimento de Software / Methodologies of Software Development

3.3.1. Unidade curricular:
Metodologias de Desenvolvimento de Software / Methodologies of Software Development

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Joaquim José de Castro Ferreira / 45 h

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

<sem resposta>

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 
pelos estudantes):

Pretende-se que no final da frequência desta unidade curricular os alunos desenvolvam as seguintes 
competências:
• Discutem a aplicabilidade dos principais processos de desenvolvimento de software a cenários concretos; 
• Analisam os requisitos de um sistema de software;
• Discutem as boas práticas de gestão de projetos de software;
• Utilizam UML na modelação de sistemas de software;
• Implementam pequenas aplicações usando metodologias ágeis;
• Discutem a aplicabilidade das arquiteturas orientadas ao serviço (SOA) e o uso padrões de desenho;
• Discute e implementa estratégias de teste de software.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

At the end of this course, students:
• Discuss the applicability of the main software development processes to specific scenarios;
• Analyze the requirements of a software systems;
• Reason bout the best practices for software project management;
• Use of UML for modeling software systems;
• Implement small applications using agile methodologies;
• Discuss the applicability of service-oriented architectures;
• Discuss and implement strategies for software testing.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
• Processos ágeis de desenvolvimento de software
o SCRUM e Extreme Programming
o Gestão de processos ágeis
• Engenharia de requisitos
o Requisitos funcionais e não funcionais
o Especificação dos requisitos
o Processos de engenharia de requisitos
o Obtenção e análise de requisitos
o Validação de requisitos
o Gestão de requisitos
• Fundamentos de modelação de sistemas orientada por objetos usando UML
o Estruturação de requisitos
• Diagramas e descrição de casos de utilização
o Diagramas de: classes, objetos, estados, sequência, componentes, e distribuição
• Teste de software 
o Teste unitário
o Desenvolvimento dirigido por testes

3.3.5. Syllabus:
• Agile software development;
o SCRUM and Extreme Programming;
o Management of agile processes;
• Requirements engineering;
o Functional and non-functional requirements
o Requirements specifications
o Processes of requirements engineering
o Requirements elicitation and analysis
o Requirements validation
o Requirements management
• Fundamentals of modeling object-oriented systems using UML;
o Structuring the requirements;
• Diagrams and description of use cases;
o Class, objects, states, sequence, components, and distribution diagrams;
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• Software testing
o Unit test
o Test-driven development

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular:
Os conteúdos programáticos desta unidade curricular estão, como é claramente visível, associados aos 
processos ágeis de desenvolvimento de software. Assim, após a apresentação dos processos SCRUM e 
Extreme Programming, os alunos aprendem alguns conteúdos necessários à boa implementação dos 
processos ágeis (engenharia de requisitos, fundamentos de modelação e desenvolvimento dirigido por testes). 
Todas estas componentes da unidade curricular contribuem, quase numa relação unívoca, para os seus 
objetivos definidos.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of this course is, as it is clearly visible, focused in agile software development. In this context, 
after an initial presentation of SCRUM and Extreme Programming, students learn some topics necessary for 
successful implementation of agile processes (requirements engineering, fundamentals of modeling and test-
driven development). All these course components contribute, almost in a one to one relation, to the course’s 
objectives.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas desta unidade curricular de são teórico–práticas, efetuando-se uma exposição teórica acompanhada 
de exemplos práticos e da resolução de exercícios e guias laboratoriais. 
É de salientar que para esta unidade curricular são necessários conhecimentos básicos de programação, 
preferencialmente de acordo com o paradigma de orientação a objetos.

A avaliação inclui um momento de avaliação escrito presencial, com um peso de 40% da nota final, e um mini 
projeto integrador, com um peso de 30% da nota final. Os restantes 30% da nota final estão reservados para a 
avaliação do desempenho na componente prática das aulas e para as apresentações de trabalhos de 
pesquisa. 

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The lessons of this course are theoretical and practical, with a presentation of the theory fundamentals, 
followed by practical examples. Knowledge is consolidated through problem solving and laboratory guides.
Note that this course requires programming skills, preferably in accordance with the paradigm of object 
orientation.

The evaluation includes a test, with a weight of 40% of the final grade, and a mini project, with a weight of 30% 
of the final grade. The remaining 30% of the final grade is reserved for the evaluation in the practical 
assignments made during the classes and presentations of research papers.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Esta unidade curricular tem uma forte componente prática resultante da aplicação a casos concretos do 
conhecimentos teórico-práticos. A metodologia pedagógica aplicada será complementada do seguinte modo:

• Os alunos serão convidados a colaborar na definição do âmbito do mini projeto;
• Os alunos são igualmente convidados e motivados a participar nas aulas, colocando as dúvidas que tenham 
ou apresentando casos concretos sobre os quais desejem ser esclarecidos;
• O alunos apresentarão pequenos trabalhos de pesquisa ou tutoriais acerca de temas relacionadas com o 
conteúdo programático, previamente estabelecidos pelo docente. Esta participação dos alunos potencia uma 
maior dinâmica nas aulas e promove o interesse pelas matérias abordadas.

A metodologia de avaliação mista e a metodologia pedagógica permitem uma boa consolidação da matéria 
objeto de estudo, quer em termos teóricos, quer em termos práticos. 

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

This course has a strong practical component resulting from the application to specific cases of theoretical 
and practical knowledge. The teaching methodology applied will be supplemented as follows:

• Students will be invited to collaborate in defining the scope of the mini project;
• Students are also invited and encouraged to participate in class, putting their doubts presenting concrete 
cases on which they wish to be enlightened;
• The students will also present small overviews or tutorials on topics related to the curriculum, previously 
established by the teacher. This enhances students' participation in class, more dynamism and promotes 
interest in the topics covered.

The mixed assessment methodology and pedagogical methodology allows a good consolidation of the subject 
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matter of study, either in theory or in practice.

3.3.9. Bibliografia principal:
• Software Engineering, Ian Sommerville, Addison-Wesley, 9th edition, 2010.
• Roger S. Pressman, 2010, Software Engineering: A Practitioner's Approach, Mc-Graw-Hill
• Bernd Bruegge and Allen H. Dutoit, 2011, Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns and 
Java. Prentice Hall
• Alistair Cockburn, 2011, Agile Software Development, Addison Wesley
• Martin Fowler, 1999. UML Distilled, Addison Wesley
• Steve McConnell, 2006, Software Estimation: Demystifying the Black Art, Microsoft Press
• Mike Cohn, 2009, Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum, Addison-Wesley. 
• Dean Leffingwell, 2011, Agile Software Requirements: Lean Requirements Practices for Teams, Programs, 
and the Enterprise, Addison-Wesley.
• Elizabeth Hull, Ken Jackson, Jeremy Dick , 2010, Requirements Engineering, 3rd edition, Springer.
• Kent Beck, Martin Fowler, 2000, Planning Extreme Programming, Addison-Wesley.
• Kent Beck, 2002, Test Driven Development: By Example, Addison-Wesley.

Mapa IV - Modelação e Análise Espacial / Spatial Modelling and Analysis

3.3.1. Unidade curricular:
Modelação e Análise Espacial / Spatial Modelling and Analysis

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

João Paulo da Fonseca Hespanha de Oliveira / 45 h 

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 
pelos estudantes):

No final da unidade curricular, o aluno:

Selecciona quais as funções de análise espacial padronizadas a aplicar, para um modelo de análise pré-
definido.

Utiliza programação visual sobre plataformas existentes, para definir um modelo de análise.

Produz scripts de linguagem SQL Espacial (SFS), capazes de reproduzir um modelo de análise.

Identifica e utiliza funções de Álgebra de Mapas, Operadores e Filtros, na modelação em ambiente Raster.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

By the end of this curricular unit, the student: 

Selects standard spatial analysis functions to apply for a pre-defined analysis model;

Uses visual programming upon existing platforms, in order to define an analysis model;

Produces scripts in SQL Spatial (SFS) language, which are able to reproduce a given analysis model;

Identifies and uses Map Algebra and Operators and Filters functions when modeling in a Raster environment.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Categorias de funções de análise espacial definidas em normas e especificações internacionais:
Tipos de funções em ambiente vectorial: Intersecção, proximidade,
“networking”, geocódigos, etc;
Tipos de funções em ambiente raster: operadores e filtros.
Plataformas de software para modelação geográfica:
ESRI Model Builder;
SQL Espacial com PostGIS e outros SIG de código aberto.
Operadores e funções de análise vectorial com SQL espacial:
Exemplos de aplicação com uso de funções topológicas, geométricas,
de proximidade, de “linear referencing” ou geocódigos, etc.
Modelação por Análise Raster:
Álgebra de Mapas;
Funções Raster de análise de proximidade;
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Funções de Interpolação.

3.3.5. Syllabus:
Categories of spatial analysis functions, as defined in international standards and specifications:
Vector analysis function types: Intersection, proximity, networking, geocoding, etc.;
Raster analysis function types: Operators and filters.

Software platforms for geographical modelling:
ESRI Model Builder;
SQL Spatial with PostGIS and other open source GIS.

SQL Spatial operators and functions for vector analysis:
Examples of applications with the use of topology, geometry, proximity, linear referencing, geocoding and 
other types of functions.

Raster analysis modelling:
Map algebra;
Proximity analysis raster functions;
Interpolation functions.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os conteúdos programáticos da disciplina estão em coerência com os objetivos da mesma. O objetivo geral da 
disciplina é transmitir aos alunos alguns dos mais importantes conceitos das bases de dados espaciais, em 
particular no que respeita à modelação de informação espacial. Assim, o conteúdo programático da disciplina 
aborda esses conceitos, permitindo aos alunos construir também um corpo de conhecimentos que garantem 
uma visão global da temática.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus contents are coherent with the curricular unit’s objectives. The general objective of the curricular 
unit is to convey to the students the fundamental concepts of spatial data bases and in particular, those 
concerned with the modelling of spatial information. Thus, the syllabus includes such concepts, allowing 
students to build a body of knowledge which assures a global vision of the theme.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com recurso a metodologias ativas (trabalhos em grupo, resolução de exercícios, 
individualmente e/ou em grupo, de reflexão sobre as temáticas abordadas).
A avaliação na disciplina será por Avaliação Final.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical – practical classes using active learning methodologies (workgroup assignments, resolution of 
exercises individually or in group and discussions over the class contents).
The curricular unit evaluation will be done through a final examination.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os objetivos da Unidade Curricular são alcançados pela utilização de uma metodologia de ensino 
preferencialmente activa. Esta metodologia ativa apoia-se fundamentalmente em trabalhos e exercícios 
práticos que levam os alunos a participar e a serem pró-ativos. Desta forma, os diversos conceitos básicos 
envolvidos são mais facilmente compreendidos e consolidados. 

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The learning outcomes of the curricular unit will be attained through the use of an (mainly) active learning 
methodology. This methodology is fundamentally supported upon practical exercises and work assignments 
which induce the students to participate and be proactive. In this way, the different basic concepts involved are 
easily understood and apprehended.

3.3.9. Bibliografia principal:
David O’Sullivan e David Unwin (2003) Geographic Information Analysis. 2ª Edição, John Wiley & Sons. ISBN 
9780470288573;

David W. Allen (2011) Getting to know ArcGIS Model Builder. ESRI Press. 
ISBN 9781589482555.

Mapa IV - Bases de Dados Espaciais / Spatial Databases
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3.3.1. Unidade curricular:
Bases de Dados Espaciais / Spatial Databases

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Gonçalo Gomes Paiva Dias / 45 h 

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

<sem resposta>

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 
pelos estudantes):

No final da unidade curricular, o aluno:

Identifica as componentes básicas numa Base de Dados Espacial (BDE).
Traduz situações de aplicação concreta de dados geográficos em modelos conceptuais, usando linguagens 
padrão.
Estrutura uma Base de Dados Espacial, segundo um modelo conceptual pré-definido.
Procede ao carregamento de dados alfanuméricos e espaciais, atendendo à Estrutura da BDE.
Define consultas a uma ou múltiplas tabelas, ou define novas vistas sobre os dados.
Analisa a componente espacial dos dados por forma a extrair associações de carácter geométrico e / ou 
topológico.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

By the end of this curricular unit, the student: 

Identifies the basic constituents of a Spatial Data Base;

Translates concrete application cases involving geographical data into conceptual models, using standard 
(modelling) languages;

Defines the schema of a Spatial Data Base, according a pre-defined conceptual model;

Loads alphanumeric and spatial data, according to the schema of the Spatial Data Base;

Defines queries involving one or more tables or new data views;

Analyses the spatial component of data in order to extract geometrical and / or topological relationships.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Definições e conceitos de Bases de Dados Espaciais:
Estrutura de dados geo-relacional;
Extensões espaciais sobre Bases de Dados Relacionais;
Tabelas de Metadados (Colunas de Geometria e Definição do Sistema de
Referência de Coordenadas).
Dados geométricos e topológicos:
Esquema espacial ISO 19107;
Esquema “Simple Features for SQL” ISO 19125;
Implementação da Topologia no PostGIS.
Conceção e estruturação de BDE:
Ferramentas de Modelação (UML para SQL);
Exemplos de Modelação de Dados Espaciais;
Uso de funções geométricas, regras e “triggers”.
População e consultas a BDE; norma SFS:
Carregamento de dados espaciais de formatos diversos;
Consultas espaciais de diversos tipos: geometria, generalização,
(de)composição, transformação de coordenadas, etc.
Uso de funções de análise geográfica: interseção, diferença, proximidade, etc.
Configuração de Publicitação e Consulta via Servidores WebSIG:
Exemplo simples de configuração usando plataformas de código aberto ou
ArcGIS Server.

3.3.5. Syllabus:
Spatial Data Base concepts and definitions:
Geo-relational data structure;
Spatial extensions to Relational Data Bases;
Metadata tables (geometry columns and coordinate reference system definition).
Geometrical and topological data:
ISO 19107 spatial schema;
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ISO 19125 Simple Features for SQL schema;
Topology implementation with PostGIS.
Conceptual and Logical schemas of a Spatial Data Base:
Modelling tools (UML to SQL);
Spatial data modelling examples;
Use of geometric functions, rules and triggers.
Populating and querying a Spatial Data Base (SFS standard):
Loading spatial data with diverse formats;
Different types of spatial queries: geometric, generalization, (de)composition, coordinate transformations, etc.;
Use of geographical analysis functions: intersection, difference, proximity, etc.
Configuration of WebGIS servers for publishing and browsing:
Simple example of a configuration using open source or ArcGIS Server platforms.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular:
Os conteúdos programáticos da disciplina estão em coerência com os objetivos da mesma. O objetivo geral da 
disciplina é transmitir aos alunos alguns dos mais importantes conceitos das bases de dados espaciais, em 
particular no que respeita às estruturas e sistemas de gestão de bases de dados disponíveis à modelação de 
informação espacial. Assim, o conteúdo programático da disciplina aborda esses conceitos, permitindo aos 
alunos construir também um corpo de conhecimentos que garantem uma visão global da temática.
A consonância entre os objetivos específicos e as linhas programáticas da disciplina
é evidente quando se confrontam os itens acima que os abordam.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:

The syllabus contents are coherent with the curricular unit’s objectives. The general objective of the curricular 
unit is to convey to the students the most important concepts related with spatial data bases. In particular, 
concerning available data structures and data base management systems supporting the modelling of spatial 
data. Thus, the syllabus includes these concepts, allowing the students to build a body of knowledge 
supporting a global vision of the theme.
The coherence between specific objectives and syllabus contents is evident when comparing the 
corresponding items in each frame.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com recurso a metodologias ativas (trabalhos em grupo, resolução de exercícios, 
individualmente e/ou em grupo, de reflexão sobre as temáticas abordadas).
A avaliação na disciplina será por Avaliação Final.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical – practical classes using active learning methodologies (workgroup assignments, resolution of 
exercises individually or in group and discussions over the class contents).
The curricular unit evaluation will be done through a final examination.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os objetivos da Unidade Curricular são alcançados pela utilização de uma metodologia de ensino 
preferencialmente activa. Esta metodologia ativa apoia-se fundamentalmente em trabalhos e exercícios 
práticos que levam os alunos a participar e a serem pró-ativos. Desta forma, os diversos conceitos básicos 
envolvidos são mais facilmente compreendidos e consolidados. 

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The learning outcomes of the curricular unit will be attained through the use of an (mainly) active learning 
methodology. This methodology is fundamentally supported upon practical exercises and work assignments 
which induce the students to participate and be proactive. In this way, the different basic concepts involved are 
easily understood and apprehended.

3.3.9. Bibliografia principal:
Regina O. Obe e Leo S. Hsu (2011) PostGIS in Action. Editora Manning, 492 p. 
ISBN 9781935182269;

Michael Zeiler e Jonathan Murphy (2010) Modelling our World: the ESRI guide to Geodatabase concepts. ESRI 
Press, 2ª Edição, 308 p. ISBN 9781589482784;

Albert K.W. Yeung e G. Brent Hall (2007) Spatial Database Systems. The GeoJournal Library, 87, Springer. ISBN 
9781402053931.

Mapa IV - Visualização Multidimensional / Multidimensional Visualization
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3.3.1. Unidade curricular:
Visualização Multidimensional / Multidimensional Visualization

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
António Manuel Teixeira Barbeito / 45 h

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

<sem resposta>

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 
pelos estudantes):

No final da unidade curricular, o aluno:

- Reconhece os modelos de dados SIG de acordo com a sua dimensionalidade.
- Conceptualiza e implementa modelos de dados tridimensionais e temporais para aplicações específicas.
- Implementa ambientes de geovisualização e interação para informação georreferenciada tridimensional e 
temporal.
- Utiliza e desenvolve ferramentas de análise sobre dados tridimensionais e temporais.
- Desenvolve Micro Sistemas de Informação Geográfica tendo em vista responder a problemas específicos 
envolvendo conjuntos de dados tridimensionais e temporais.
- Explica os conceitos básicos de técnicas e sistemas de geovisualização.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

By the end of this curricular unit, the student:

- Recognizes GIS data models according to their dimensionality.
Conceptualizes and implements three-dimensional and temporal data models for specific applications.
- Implements geovisualization environments and interaction for temporal and three-dimensional geo-
referenced information.
- Uses and develops analysis tools on three-dimensional and temporal data.
- Develops Micro Geographic Information Systems in order to respond to specific problems involving three-
dimensional and temporal data sets.
- Explains the basics of techniques and geovisualization systems.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução aos Modelos de dados em SIG
1.1 Modelos tridimensionais
1.2 Modelos temporais
2. Criação de modelos
2.1 Modelos de superfície
2.2 Modelos de volume
2.3 Modelos híbridos
2.4 Modelos temporais
3. Geovisualização de dados
3.1 Técnicas de visualização
3.2 Software para geovisualização
3.3 Sistemas de geovisualização
4. Operações em ambientes tridimensionais
4.1 Navegação
4.2 Interação
4.3 Animação
5. Análise espacial multidimensional
5.1 Análise baseada em atributos
5.2 Análise baseada em localização
5.3 Análise temporal
6. Criação de Aplicações no âmbito de Micro Sistemas de Informação Geográfica

3.3.5. Syllabus:
1. Introduction to GIS Data Models
1.1 Three-dimensional Models
1.2 Temporal Models
2. Modeling
2.1 Surface Models
2.2 Volume Models
2.3 Hybrid Models
2.4 Temporal Models
3. Data geovisualization
3.1 Visualization techniques
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3.2 Geovisualization Software
3.3 Geovisualization Systems
4. Operations in three-dimensional environments
4.1 Navigation
4.2 Interaction
4.3 Animation
5. Multidimensional spatial analysis
5.1 Analysis based on attributes
5.2 Analysis based on location
5.3 Temporal Analysis
6. Development of applications under Micro Geographic Information Systems

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os conteúdos programáticos da unidade curricular estão em consonância com os objetivos da mesma.
O objetivo geral da unidade curricular é transmitir aos alunos alguns dos mais importantes conceitos na área 
da modelação de dados em ambiente SIG, sua visualização e análise. Assim, o conteúdo programático da 
unidade curricular aborda esses conceitos, permitindo aos alunos construir também um corpo de 
conhecimentos que garantem uma visão global da temática.
O método de estudo é indutivo partindo dos conceitos básicos de cada tópico, para a sua abrangente 
compreensão, assim como a compreensão de aspetos particulares, através de exercícios e trabalhos em 
grupo.
A consonância entre os objetivos específicos e as linhas programáticas da unidade curricular
é evidente quando se confrontam os itens acima que os abordam.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is consistent with the objectives of the course.
The overall objective of the course is to give students some of the most important concepts in the area of data 
modeling in a GIS environment, its visualization and analysis. Thus, the syllabus of the course addresses these 
concepts, allowing students to acquire knowledge that guarantee a global vision of the theme. The study 
method is inductive starting from the basics of each topic until a comprehensive understanding, as well as the 
apprehension of particular aspects, through exercises and group work. The accordance between the specific 
objectives and programmatic lines of the course is evidenced by their confrontation.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com recurso a metodologias ativas (trabalhos de grupo, resolução de problemas e 
discussão de soluções).
Avaliação por Exame Final.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical classes using active methods (group work, problem solving and discussion of solutions).
Final Exam Evaluation.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os objetivos da Unidade Curricular são alcançados pela utilização de uma metodologia de ensino 
preferencialmente ativa. Esta metodologia ativa apoia-se fundamentalmente em trabalhos e exercícios práticos 
que levam os alunos a participar e a serem pró-ativos. Desta forma, os diversos conceitos básicos envolvidos 
são mais facilmente compreendidos e consolidados.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The objectives of the course are achieved through the use of a teaching methodology essentially supported in 
resolving practical problems and exercises, along with the exposure and explanation of necessary concepts. 
Thus, the proactive participation of students means that the various concepts involved in the course are more 
easily learned and consolidated.

3.3.9. Bibliografia principal:
- Abdul-Rahman, A., Pilouk, M.; 2008. Spatial Data Modelling for 3D GIS. Springer.

- Lee, J., Zlatanova, S.; 2009. 3D Geo-Information Sciences. Springer.

- Longley, P., Goodchild, M., Maguire, D., Rhind, D.; 2005. Geographical Information Systems and Science. 
John Wiley & Sons Ltd., 2nd edition.

- Neutens, T., Maeyer, P.; 2009. Developments in 3D Geo-Information Sciences. Springer.
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Mapa IV - Fundamentos de Informação Geográfica / Fundamentals of Geographical Information

3.3.1. Unidade curricular:
Fundamentos de Informação Geográfica / Fundamentals of Geographical Information

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Rita Paçó Calvão / 45 h

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

<sem resposta>

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 
pelos estudantes):

No final da unidade curricular, o aluno:

Reconhece informação geográfica e o seu âmbito de aplicação;
Define e utiliza sistemas de referência e projeção cartográficas;
Converte sistemas de coordenadas;
Identifica a infraestrutura e propriedades das redes geodésicas;
Identifica e introduz dados em SIG;
Conhece e utiliza as funcionalidades básicas de um SIG.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

By the end of this curricular unit, the student:

Recognizes geographic information and its scope;
Defines and uses reference and cartographic projection systems;
Converts coordinate systems;
Identifies the infra-structure and properties of geodetic networks;
Identifies and enters data into GIS;
Knows and uses the basic functionality of a GIS.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
• Introdução à informação geográfica
- Definição 
- Métodos e técnicas de aquisição 
- Representação 
- Aplicações

• Georreferenciação
- Definição
- Data geodésicos
- Sistemas de referência
- Sistemas de projeção cartográfica
- Conversão de coordenadas
- Redes geodésicas

• Sistemas de informação geográfica
- Introdução
- Dados em SIG (formatos e entrada de dados)
- Manipulação da informação geográfica
- Saídas gráficas
- Aplicações

3.3.5. Syllabus:
• Introduction to Geographic Information
- Definition
- Methods and techniques of acquisition
- Representation
- Applications

• Geo-referencing
- Definition
- Geodetic Data
- Reference systems
- Cartographic projection systems
- Coordinate conversion
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- Geodetic networks

• Geographic information systems
- Introduction
- GIS Data (formats and input)
- Manipulation of geographic information
- Layouts
- Applications

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os conteúdos programáticos da disciplina estão em coerência com os objetivos da mesma.
O objetivo geral da disciplina é transmitir aos alunos alguns dos mais importantes conceitos da área da 
geoinformação, em particular no que respeita à definição de informação geográfica, sua georreferenciação e 
aos fundamentos dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Assim, o conteúdo programático da disciplina 
aborda esses conceitos, permitindo aos alunos construir também um corpo de conhecimentos que garantem 
uma visão global da temática.
O método de estudo é indutivo partindo dos conceitos básicos de cada técnica de aquisição, para a sua 
abrangente compreensão, assim como a compreensão de aspetos particulares, através de exercícios e 
trabalhos em grupo.
A consonância entre os objetivos específicos e as linhas programáticas da disciplina
é evidente quando se confrontam os itens acima que os abordam.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:

The syllabus is consistent with the objectives of the course.
The overall goal of this course is to give students some of the most important concepts in the geo-information 
area, in particular the definition of geographic information, its geo-referencing and the fundaments of 
Geographic Information Systems (GIS). Thus, the syllabus of the curricular unit covers these concepts, 
allowing students to acquire a set of knowledge that guarantee an overview of the theme.
The study method is inductive starting from the basics of each topic until a comprehensive understanding, as 
well as the apprehension of particular aspects, through exercises and group work.
The consonance between the specific objectives and programmatic lines of the course is evident when they 
are confronted.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com recurso a metodologias ativas (trabalhos em grupo, resolução de exercícios, 
individualmente e/ou em grupo, de reflexão sobre as temáticas abordadas).
A avaliação na disciplina será por Exame Final.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical classes using active methods (group work, problem solving and discussion of solutions).
The assessment of the curricular unit is by final examination.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os objetivos da Unidade Curricular são alcançados pela utilização de uma metodologia de ensino 
preferencialmente ativa. Esta metodologia ativa apoia-se fundamentalmente em trabalhos e exercícios práticos 
que levam os alunos a participar e a serem pró-ativos. Desta forma, os diversos conceitos básicos envolvidos 
são mais facilmente compreendidos e consolidados. 

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The objectives of the curricular unit are achieved through the use of a teaching methodology essentially 
supported by resolving practical work and exercises.. Thus, this proactive participation of students facilitates 
the understanding and consolidation of the basic concepts involved. 

3.3.9. Bibliografia principal:
Chrisman (1997). Exploring Geographic Information Systems. John Wiley & Sons, Inc.

DeMers (1997). Fundamentals of Geographic Information Systems. John Wiley & Sons, Inc.

Gaspar (2005). Cartas e Projecções Cartográficas. Lidel.

Gaspar (2004). Dicionário de Ciências Cartográficas. Lidel.

Longley, Goodchild, Maguire e Rhind (2005). Geographic Information Systems and Science. 2a ed. John Wiley 
& Sons, Inc.
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Matos (2008). Fundamentos de Informação Geográfica. Lidel.

Paul A. Longley (2005). Geographical information systems: principles, techniques, management, and 
applications. John Wiley & Sons, Inc.

Mapa IV - Fundamentos de Programação / Fundamentals of Programming

3.3.1. Unidade curricular:
Fundamentos de Programação / Fundamentals of Programming

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Ciro Alexandre Domingues Martins / 45 h

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 
pelos estudantes):

No final da unidade curricular, o aluno:

- Identifica e distingue os vários paradigmas da programação;
- Desenvolve algoritmos estruturados para a solução de problemas específicos;
- Implementa programas utilizando uma linguagem de programação e recorrendo aos conceitos de 
programação orientada a objetos.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

By the end of this curricular unit, the student:
- Identifies and distinguishes the various programming paradigms;
- Develops structured algorithms to solve specific problems;
- Implements computer programs using a programming language and concepts of object-oriented 
programming.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
- Paradigmas da programação
- Tipos de dados, variáveis, expressões e instruções
- Instruções de controlo
- Estruturas de dados
- Funções e recursão
- Erros e exceções
- Classes, Herança e Polimorfismo

3.3.5. Syllabus:

- Programming paradigms
- Data types, variables, expressions and statements
- Control statements
- Data structures
- Functions and recursion
- Errors and exceptions
- Classes, Inheritance and Polymorphism

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

De forma global, o objetivo da unidade curricular é transmitir ao aluno os conceitos fundamentais da 
programação, tanto a nível do raciocínio lógico implícito ao desenvolvimento de soluções algorítmicas, como 
a nível da sua concretização através da utilização de uma linguagem de programação em particular. Pretende-
se ainda que os alunos adquiram e utilizem os conhecimentos base subjacentes à programação orientada a 
objetos, conhecimentos esses que serão fundamentais para o desenvolvimento de competências a adquirir em 
outras unidades curriculares do curso.
Assim, o conteúdo programático da unidade curricular aborda esses conceitos base, permitindo ao aluno a 
compreensão e consolidação dos mesmos através da metodologia de ensino prevista para a unidade 
curricular.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is an objective of the curricular unit to provide students with an overview of the different programming 
concepts, both at the level of the logical development of implicit algorithmic solutions, as at the level of its 
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implementation through the use of a specific programming language. It is also intended that students acquire 
and use the knowledge base underlying the object-oriented programming. Given the assumptions underlying 
the course establishment, this knowledge is the key to the development of skills to be acquired in other units 
of the course curriculum.
Thus, the syllabus of the curricular unit covers the basic concepts of programming, allowing the students to 
understand and consolidate them through the teaching methodology provided for the curricular unit.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino associada à unidade curricular terá por base a aprendizagem baseada em problemas, 
com aulas teórico-práticas envolvendo a exposição dos diferentes conceitos programáticos, e a resolução 
assistida e autónoma de problemas práticos para consolidação de conhecimentos.

A avaliação na unidade curricular será do tipo “Avaliação Final”, consistindo de um teste final englobando 
uma componente teórica e outra prática realizada em computador.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology associated with the curricular unit will be based on a problem-based learning 
approach, with theoretical-practical classes involving the exposure of different programmatic concepts, and 
the autonomous resolution of practical problems for consolidation of knowledge.

The curricular unit evaluation will be of the type "Final Evaluation", consisting of a test at the end of the 
curricular unit. This test consists of two components: a theoretical component and practical component held in 
computer.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Sendo que os objetivos de aprendizagem da unidade curricular passam pela aquisição de conhecimentos base 
da programação e a sua posterior utilização e aplicação prática na resolução de problemas concretos, propõe-
se a utilização de uma metodologia de ensino ativa, a qual se baseia essencialmente na resolução exercícios e 
trabalhos práticos, fomentando assim a participação pró-ativa do aluno no processo de aprendizagem. 

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 

outcomes:
Since the learning objectives of the curricular unit include the acquisition of programming knowledge and its 
subsequent use and practical application in solving concrete problems, we propose the use of an active 
learning methodology that is based primarily on the resolution of small exercises and practical works, thereby 
promoting the proactive participation of the student in the learning process.

3.3.9. Bibliografia principal:

- Allen Downey (2012), “Think Python - How to Think Like a Computer Scientist”, Green Tea Press;

- John Zelle (2003), “Python Programming: An Introduction to Computer Science”, Franklin Beedle & 
Associates;

- Mark Lutz (2009), “Learning Python: Powerful Object-Oriented Programming”, O'Reilly Media;

- David Griffiths, Paul Barry (2009), “Head First Programming”, O'Reilly Media;

- Mark Lutz, David Ascher (2003), “Learning Python, 2nd Edition”, O'Reilly Media;

- Pedro Morais, José Nuno Pires (2002), “Python – Curso completo”, FCA.

Mapa IV - Gestão da Qualidade do Ar / Air Quality Management

3.3.1. Unidade curricular:
Gestão da Qualidade do Ar / Air Quality Management

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Isabel Couto Neto da Silva Miranda / 48 h

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Myriam Alexandra dos Santos Batalha Dias Nunes Lopes / 12 h Teórico-Práticas / Theoretical-Practical 

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 
pelos estudantes):

O aluno deverá ser capaz de: (i) apreender sem dificuldade os conteúdos de documentos legislativos na área 
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da qualidade do ar; (ii) avaliar a qualidade do ar recorrendo às ferramentas previstas na Diretiva-Quadro da 
Qualidade do Ar (inventários de emissões, redes de monitorização e modelação); (iii) selecionar e aplicar 
modelos de emissões e de qualidade do ar; (iv) analisar dados de qualidade do ar, quer sejam medidos, quer 
provenham de modelos, e definir estratégias de redução da poluição atmosférica; (v) intervir, com base no seu 
conhecimento técnico, no estabelecimento de orientações estratégicas para a gestão da qualidade do ar.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

The student should be able to: (i) understand air quality regulations; (ii) assess air quality based on the Air 
Quality Directive tools (emission inventories, air quality monitoring and air quality modeling); (iii) select and 
apply emissions and air quality models; (iv) process and analyze air quality data (measured and/or simulated) 
in order to define strategies to reduce air pollution; (v) act, based on his/her technical knowledge in air quality 
management policies.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Gestão da Qualidade do Ar: efeitos da poluição atmosférica, conceito e objetivo da Gestão da 
Qualidade do Ar.

2. Efeitos da poluição atmosférica na saúde: cálculo de índices de qualidade do ar e divulgação ao público.

3. Legislação na área da poluição atmosférica: convenções internacionais, diretivas comunitárias e decretos 
nacionais.

4. Redes de Monitorização da Qualidade do Ar: análise e tratamento de dados das redes em função dos 
critérios estabelecidos na legislação.

5. Inventários e modelos de emissões atmosféricas: CORINAIR, EMEP, IPCC, COPERT, TREM.

6. Modelação da Qualidade do Ar: modelos de escala local e de mesoscala.

7. Casos de estudo: previsão da qualidade do ar, planeamento urbano, estudos de impacte ambiental.

3.3.5. Syllabus:
1. Air quality management: atmospheric pollution effects, concepts and definitions.

2. Atmospheric pollution and human health: exposure concept and estimation and its public display.

3. Legislation on atmospheric pollution: international agreements, European community directives and 
national statutory law.

4. Air quality monitoring: treatment of data according to legislation criteria.

5. Inventories and atmospheric modeling emissions: CORINAIR, EMEP, IPCC, COPERT, TREM.

6. Air quality modeling: local and mesoscale models.

7. Case studies: air quality forecast, urban planning, air quality impact assessment.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular:
A unidade curricular tem como objetivo principal dotar os alunos do conhecimento necessário para a sua 
actuação na definição e implementação de políticas de gestão da qualidade do ar, visando a redução dos 
efeitos da poluição atmosférica.
Após uma primeira introdução motivadora sobre os efeitos da poluição atmosférica, o objetivo principal da UC 
é trabalhado nos seus conteúdos programáticos através da apresentação, contato e discussão dos 
documentos legislativos no domínio do ar. Para além disso, consta dos conteúdos da UC a familiarização e 
aplicação de instrumentos de avaliação da qualidade do ar, tais como inventários de emissões, modelos e 
redes de monitorização de qualidade do ar.
Finalmente, apresentam-se e discutem-se casos de estudo que ilustram a implementação de estratégias de 
gestão da qualidade do ar.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The main purpose of this course is to provide students with the necessary knowledge and competencies for 
their performance in the definition and implementation of air quality management policies, aimed at the 
reduction of atmospheric pollution effects. 
After a first introduction about air pollution effects, this main purpose is worked within the course through the 
presentation, contact and discussion of air pollution legislation documents. Moreover, the application of air 
quality evaluation tools, such as atmospheric emission inventories, air quality monitoring and modeling is also 
included in the course syllabus.
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The course ends with the presentation and discussion of case studies showing how using air quality 
management strategies can contribute to air pollution reduction.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas TP de exposição com apoio de meios audiovisuais, seguidos de resolução de exercícios/trabalhos, 
individualmente ou em grupo.
Avaliação contínua envolvendo um teste escrito e relatórios/discussão dos trabalhos solicitados aos alunos 
durante o semestre.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lecturing classes (TP) for concepts and analysis exposed with multimedia support; problems/works analysis 
and solution in classes (individual or in group).

Continuous evaluation of student's performance, including one written test and work group reports/discussion 
of request paper works during the semester.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular:
A metodologia de ensino assenta no trabalho dos alunos explorando os documentos legislativos e aplicando 
as ferramentas de avaliação da qualidade do ar. Ao longo do semestre, os alunos devem desenvolver 
trabalhos e apresentá-los, promovendo a análise e discussão em sala de aula.
Esse trabalho continuado prepara os alunos para uma melhor intervenção futura, como profissionais com 
competências na área da gestão da qualidade do ar. 
Para além disso, os alunos são sujeitos a um exame final, onde são testados os conhecimentos adquiridos na 
UC.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 

outcomes:
The teaching methodology is based on the student’s work exploring legislative documents and applying air 
quality assessment tools. Along the semester students should develop and present specific works with a 
strong interaction and discussion within the class. This continuous work prepares students for a better future 
professional activity, providing them the needed skills in air quality management.
Students are also submitted to a final exam where acquired knowledge is assessed.

3.3.9. Bibliografia principal:
Austin, J. (2002): Air pollution science for the 21st century, Elsevier, Oxford.

Jacobson, M..(2002): Atmospheric pollution: history, science, and regulation, University Press, Cambridge.

Midgley, P. (2002): Towards cleaner air for Europe: science, tools and applications, Margraf Publishers, 
Weikersheim.

Mapa IV - Controlo Qualidade da Água e Monitorização / Water Quality Control and Monitoring

3.3.1. Unidade curricular:
Controlo Qualidade da Água e Monitorização / Water Quality Control and Monitoring

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Jesus Figueiredo da Silva / 18 h

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Helena Gomes de Almeida Gonçalves Nadais / 15h Teórico-Práticas; 15h Práticas);
Mário Miguel Azevedo Cerqueira / 6h Teórico-Práticas; 6h Práticas).

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 
pelos estudantes):

Capacidade para planear programas de monitorização de qualidade da água, tendo em consideração os 
requisitos técnicos e legais aplicáveis a esta atividade. 
Capacidade para avaliar os resultados obtidos em programas de monitorização de qualidade da água (PMQA).
Conceber um PMQA de forma a cumprir os requisitos de garantia e controlo da qualidade, de higiene e 
segurança e requisitos estatísticos exigíveis. 
Tratar e interpretar os dados de um PMQA de forma a dar resposta aos objetivos traçados. 

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):
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The student must be able to:
- design water quality monitoring programs respecting technical and legal regulations.
- work with results from water quality monitoring programs.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
I- Controlo de qualidade da água 
1- Relação entre quantidade, qualidade e utilização da água
2- A regulamentação relativa à qualidade da água
3- Poluentes e efeitos sobre a saúde
4- Controlo de qualidade da água para abastecimento
5- Recursos associados a um programa de monitorização
6- Recolha e transporte de amostras
7- Métodos de medição.

II- Avaliação da qualidade da água
1- Garantia e Controlo da Qualidade em PMQA
2- Segurança e riscos em PMQA
3- Requisitos estatísticos de dados
4- Interpretação de dados e análise
5- Cálculo de incertezas.

3.3.5. Syllabus:
I – Water Quality Control
1 – Management of water resources and water quality objectives
2 – Legal framework on water quality: European Directives 
3 – Pollutants and health effects 
4 – Control of water quality at the source of public supply 
5 - Control of water quality in the public supply systems

II – Water Quality Monitoring 
1 – Aims and goals of monitoring 
2 – Analytical quality assurance 
3 – Guidelines for monitoring programs – Water Portuguese Plan 
4 – Implementation of monitoring systems 

III – Case study of a regional water supply system, formulation of a monitoring plan and visits to the Sistema 
Regional do Carvoeiro.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular:
A monitorização da qualidade da água é essencial para o diagnóstico de problemas ambientais e para propor 
medidas de controlo da poluição, que constituem as competências fundamentais dos engenheiros do 
ambiente.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Water quality monitoring in needed for assessing environmental disturbances, aiming to select the measures 
needed for pollution control, which is a fundamental capacity for environmental engineers.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação oral de conceitos seguida de resolução de problemas, envolvendo cálculo. 
Realização de trabalho experimental para caracterizar a poluição de amostras de um rio, incluindo a 
amostragem e a análise química no laboratório.
Elaboração de um plano de monitorização para uma rede de abastecimento de água.
A avaliação baseia-se num exame final sobre a matéria teórica e prática (70%) e em relatórios dos trabalhos 
práticos e das visitas de estudo (30%).

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures presenting the basis for water quality monitoring and control. Practical work involving search of 
water quality data and its use for classifying the water quality. Field visits.
The assessment will be based on:
Final examination - 70%
Field and laboratory work - 30%

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os objetivos da Unidade Curricular são alcançados pela utilização de uma metodologia de ensino 
preferencialmente activa. Esta metodologia ativa apoia-se fundamentalmente em trabalhos e exercícios 
práticos que levam os alunos a participar e a serem pró-ativos. Desta forma, os diversos conceitos básicos 

Página 25 de 92NCE/12/00211 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

15-10-2012http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=9da6f9cd-d60b-3475...



envolvidos são mais facilmente compreendidos e consolidados.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The learning outcomes of the curricular unit will be attained through the use of an (mainly) active learning 
methodology. This methodology is fundamentally supported upon practical exercises and work assignments 
which induce the students to participate and be proactive. In this way, the different basic concepts involved are 
easily understood and apprehended.

3.3.9. Bibliografia principal:
Deborah Chapman (1997) Water Quality Assessments: Fundamentals of Theory, Behaviour and Design. 

APHA (1995) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

Mapa IV - Planeamento Territorial e Sustentabilidade Ambiental / Territorial Planning &Environmental Sustainb.

3.3.1. Unidade curricular:
Planeamento Territorial e Sustentabilidade Ambiental / Territorial Planning &Environmental Sustainb.

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Filomena Maria Cardoso Pedrosa Ferreira Martins / 42 h

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

<sem resposta>

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 
pelos estudantes):

Fornecer técnicas de caracterização e diagnóstico territorial e avaliação e promoção da sustentabilidade local 
e regional.
Proporcionar uma compreensão da estrutura do sistema de planeamento e gestão territorial no que diz 
respeito ao nível institucional, instrumentos de gestão e as problemáticas e os desafios que se colocam 
atualmente à administração local e regional com vista ao desenvolvimento sustentável. 
Neste sentido, esta disciplina faz apelo à síntese de conhecimentos adquiridos em contextos de aprendizagem 
anteriores.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

To provide techniques of: territorial characterisation and diagnose; as well as local and regional sustainability 
evaluation and promotion techniques. To afford a comprehension of territorial planning and management 
system, in what concerns with: institutional level, management tools, and set of problems and challenges 
presented to local and regional administration in accordance with sustainable development. In this context, 
that course calls for the syntheses of previous knowledge, apprehended on previous learning contexts.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Planear para uma região sustentável - requisitos e implicações para o desenho de estratégias de planeamento 
territorial e uso do solo ao nível regional. Inter-relação com outros níveis administrativos, designadamente o 
global, o nacional e o local. 
- Características e Funções do Território
- Especificidades Ambientais do Território
- Tipologias de Intervenções e Impactes Ambientais
- Instrumentos de Controlo de Uso do Solo – perspetiva ambiental
- A questão energética no domínio do planeamento territorial ao nível regional.
- Estratégias de planeamento territorial, articulação com a sustentabilidade de recursos naturais e de áreas 
sensíveis. - Recursos florestais, corredores verdes e zonas verdes.

3.3.5. Syllabus:
Planning for a sustainable region – requirements and implications for the design of territorial planning 
strategies and land use at regional level. Inter-relation with other administrative levels, global, national and 
local.
- Territorial features and functions
- Territorial environmental specificities
- Intervention typologies and environmental impacts
- Land use control tools – environmental perspectives
- Energy issue in the field of territorial planning at regional level
- Strategies of territorial planning in connection with natural resources sustainability and the sustainability of 
sensitive areas.
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- Forestry resources, greenways and green areas.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

A abordagem de temas ambientais chave num enquadramento territorial pretende responder dotar os 
estudantes através de uma abordagem teórico-prática, das técnicas e conhecimentos necessários ao 
planeamento sustentável do território a diferentes escalas.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The approach of key environmental issues in a territorial framework intends to give the students a theoretical 
and practical approach of the techniques and knowledge need to sustainably plan the territory at different 
scales.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de carácter teórico prático. Apresentação pelo docente dos conceitos, métodos e técnicas, seguida de 
aplicações práticas visando a integração do ambiente no planeamento e gestão sustentável do território. 
Exploração pelo aluno de forma individual e/ou em grupo de métodos e técnicas com apoio em pistas 
fornecidas pelo docente.
Avaliação contínua envolvendo dois trabalhos teórico-práticos, cada um deles estruturado em duas 
componentes de avaliação; a) apresentação e discussão oral pública; b) relatório final do trabalho.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures with theoretical-practical features, where concepts methods and techniques are presented analysed 
and debated. Practical applications with the objective to integrate the environment in territorial sustainable 
planning and management Student exploration of methods and techniques with support of teacher, both, 
individually or in group.
Continuous evaluation based on two theory-practical reports, each of one including two assessment elements: 
a) report’s public presentation and discussion, b) final written report.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Pretende-se dotar o aluno com competências na área do planeamento e gestão sustentável do território, 
privilegiando-se a escala local e regional. 
Posicionando-os profissionalmente numa equipa multidisciplinar no âmbito do planeamento e ordenamento 
do território.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

To endow students with capacities in the field of territorial sustainable planning and management, mainly at 
regional and local levels.
To professionally place those in a multi-disciplinary team dealing with territorial planning and management.

3.3.9. Bibliografia principal:
Carter, Neil, (2001) The Politics of the Environment: ideas, activism, policy 

Fabos, Julius, (1995), Greenways : The beginning of an international movement -

Healey, P., & Shaw, T., (1993), Collaborative planning. shaping places in fragmented societies Planners, 
London, Palgrave Macmillan, 366p., 4ªed.

Honachefsky, William (2000) - Ecologically Based Municipal Land Use Planning, Ed. Lewis Publishers, USA. 

Malnes, R. (1995) Valuing the Environment, Issues in Environmental Politics, Manchester University Press, 
Manchester

Miller, Jr., G. Tyler (2002) Living the Environment: principles, connections and solutions 

Queirós, M. V. (2001) O Desafio Ambiental, as Políticas e a Participação dos Actores (texto policopiado) -

Ridley, M., Low, B. ((1999) Can Selfishness Save the Environment? In Campbell, S. and Fainstein, S. (ed) (1999) 
(3rd edition) Readings in Planning Theory, Blackwell, Oxford. Pp 198-212 

Textos complementares a fornecer quando necessário.

Mapa IV - Engenharia Costeira e Portuária / Coastal and Port Engineering
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3.3.1. Unidade curricular:
Engenharia Costeira e Portuária / Coastal and Port Engineering

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carlos Daniel Borges Coelho / 45 h

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

<sem resposta>

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 
pelos estudantes):

Conhecimentos gerais no campo da hidráulica marítima.
Percepção das acções, do comportamento e dos impactos das principais intervenções nas áreas costeiras.

Capacidade de organização de um projecto completo, englobando as peças desenhadas e peças escritas, com 
memória descritiva e justificativa, mapa de quantidades e caderno de encargos.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

General knowledge marine hydraulics. 
Perception of actions, of the behaviour and of the impacts of the main interventions in the coastal areas. 
Capacity to organize a complete design project.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Hidrodinâmica marítima: Marés; Ventos; Correntes; Agitação marítima; Teorias de onda utilizadas em 
engenharia marítima.
Fenómenos de alteração e deformação da agitação na propagação em direcção à costa;
Estruturas de acostagem e amarração: Classificação; Factores; Condições limites de agitação; Profundidades 
e comprimentos de cais; Manobras;
Portos portugueses: Planos; Terminais; Cais;
Exemplos de estruturas de acostagem e amarração; 
Cais em caixões celulares em betão armado ou pré-esforçado;
Estruturas de acostagem sobre estacas; Estruturas com paredes e estacas em betão moldado no solo;
Estruturas em estacas prancha metálicas; Acostagem e amarração. Defensas e cabeços de amarração.
Estruturas marítimas expostas à agitação: Características; Perfis; Tipos; Pré-dimensionamento; Fases 
construtivas e equipamento; Zonas estruturais críticas; Economia versus segurança; Aspectos 
hidrodinâmicos; Projecto.
Obras de defesa costeira.

3.3.5. Syllabus:
Maritime hydrodynamic: tides, wind, currents, wave climate.
Wave theory applied on maritime engineer.
Wave propagation to shore: shoaling, refraction, diffraction, reflection, breaking, run-up.
Harbour structures: main characteristics.
Maritime structures exposed to wave action: main characteristics.
Coastal defence structures.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Só através do conhecimento dos conteúdos programáticos apresentados é possível adquirir capacidade de 
avaliar de forma crítica intervenções de engenharia nas zonas costeiras. Numa Unidade Curricular de um 
semestre é impossível transmitir todo o conhecimento relacionado com os problemas em estudo, pelo que são 
apresentados os principais conceitos e a forma do aluno conseguir abordar os problemas, quando for 
solicitado para tal na sua vida profissional.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Only through knowledge of the syllabus presented it is possible acquire the ability to evaluate critically 
interventions in coastal engineering. In a Course of one semester it is impossible to convey all the knowledge 
related to the problems under study, and so, it is considered adequate presenting the main concepts and the 
way the students can address the problems, when prompted to do so in their professional lives.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas é exposta a matéria, com acompanhamento de exemplos práticos e com o apoio de apontamentos e 
bibliografia.
São apresentados exercícios de aplicação dos conceitos teóricos, serão desenvolvidas visitas de estudo e 
será solicitada a elaboração de um trabalho prático.
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A avaliação da disciplina será com base num exame escrito, acerca dos temas teóricos e práticos abordados 
(40% da nota final) e será elaborado um trabalho prático ao longo do semestre, que contribuirá em 60% para a 
avaliação da disciplina.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):

In the classes, the subjects are exposed with reference to practical examples and with the support of 
bibliography. 
Practical exercises of theoretical concepts are presented, study visits will be developed and it will be 
requested the elaboration of a practical work.
The evaluation of the discipline will be based in a written exam, concerning the theoretical and practical 
themes (40% of the final note) and a practical work will be elaborated along the semester that will contribute in 
60% to the evaluation of the discipline.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Exposição de matéria e avaliação teórica e prática para demonstração da aprendizagem dos conceitos 
fundamentais.
Desenvolvimento de trabalho prático, para os alunos também desenvolverem a capacidade de organização de 
um projecto completo.
Visita de estudo, para assegurar o contacto dos alunos com obras e intervenções de engenharia costeira e 
portuária.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

Exposure of main subjects and theoretical and practical assessment to demonstrate the learning of 
fundamental concepts. Development of practical work, making the students develop the ability to organize a 
complete project.
Field visit, to ensure contact between students and works with interventions port and coastal engineering.

3.3.9. Bibliografia principal:
Dragagens: Fundamentos, Técnicas e Impactos (2011); Ed. e rev. de Carlos Coelho, Paulo A. Silva, Luís M. 
Pinheiro, Daniela S. Gonçalves; Aveiro: Universidade de Aveiro, 280 p.

Mapa IV - Algoritmos de Dados Espaciais / Spatial Data Algorithms

3.3.1. Unidade curricular:
Algoritmos de Dados Espaciais / Spatial Data Algorithms

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Joaquim José de Castro Ferreira / 45 h

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Os sistemas de informação geográfica são sistemas computacionais que possibilitam o armazenamento, 
visualização e análise, geograficamente referenciada, de dados espaciais.

Esta unidade curricular pretende dar uma perspectiva computacional aos sistemas de informação geográfica. 
Do ponto de vista informático, os SIG abrangem conceitos de bases de dados espaciais, redes e sistemas de 
computadores e algoritmia. Esta unidade curricular aborda os conhecimentos teóricos e práticos mais 
relevantes dos algoritmos de dados espaciais mais comuns usados nos Sistemas de Informação Geográfica.

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 
pelos estudantes):

No final desta unidade curricular, os alunos deverão:

•saber analisar algoritmos;

•saber determinar a complexidade, estabilidade numérica, eficiência e correção de algoritmos;

•usar estruturas de dados para representar dados geoespaciais;

•conhecer, implementar e usar os algoritmos mais comuns usados em Sistemas de Informação Geográfica

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

At the end of this course, students should:
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• know how to analyze algorithms

• know how to assess algorithms´ complexity, numerical stability, efficiency and correctness

• use data structures to represent geospatial data 

• understand, implement and use the most common algorithms used in Geographic Information Systems

3.3.5. Conteúdos programáticos:
• Introdução à análise e síntese de algoritmos
o Projeto e avaliação de algoritmos
o Fundamentos matemáticos de análise algorítmica
o Estruturas de dados
o Algoritmos de grafos

• Representação e algoritmos
o Computação com dados geoespaciais
o Plano Euclidiano discreto
o Domínio de objetos espaciais
o Representações de modelos baseados no campo
o Algoritmos geométricos fundamentais
o Vectorização e “rasterização”
o Representação de redes e algoritmos de redes

• Estruturas de dados geoespaciais
o De uma a duas dimensões
o Estruturas “raster”
o Estruturas de representação de pontos
o Objetos lineares
o Coleções de objetos
o Estruturas de dados esféricos

3.3.5. Syllabus:
• Introduction to the Analysis and synthesis of Algorithms
o Algorithm design
o Algorithm evaluation 
o Mathematical foundations of algorithmic analysis 
o Data structures
o Graph algorithms 

• Representation and Algorithms
o Computing with Geospatial Data
o The Discrete Euclidean Plane
o The Spatial Object Domain
o Representations of Field-Based Models
o Fundamental Geometric Algorithms
o Vectorization and Rasterization
o Network Representation and Algorithms

• Geospatial Data Structures 
o From One to Two Dimensions
o Raster Structures
o Point Object Structures
o Linear Objects
o Collections of Objects
o Spherical Data Structures

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os conteúdos programáticos são coerentes com os objetivos da unidade curricular, tal como é detalhado de 
seguida: 

•As componentes de introdução à análise e síntese de algoritmos, contribuem para que o aluno seja capas de 
analisar algoritmos e determinar a sua complexidade, estabilidade numérica, eficiência e correção. Além disto 
estes conteúdos programáticos, comuns a todos os curricula de algoritmos, também fornecem os conceitos 
fundamentais para analisar e implementar algoritmos geoespaciais;

•O conhecimento dos modelos de informação geoespacial, das estruturas de dados geoespaciais e dos 
algoritmos geoespaciais, potencia a capacidade de implementar e usar algoritmos geoespaciais no 
desenvolvimento de novas aplicações ou na personalização de aplicações existentes.
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3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The course contents is consistent with the goals of the course, as detailed below:

• The components of analysis and synthesis of algorithms, helps students to compute algorithms´ complexity, 
numerical stability, efficiency and correctness. Besides these topics, common to all algorithms course’ 
syllabuses, this course also provides the fundamental concepts to analyze and implement geospatial 
algorithms;

• Knowledge of geospatial information models, data structures and algorithms, enhances the ability to 
implement and use geospatial algorithms in the development of new applications or the customization of 
existing ones.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As aulas desta unidade curricular são teórico–práticas, efetuando-se uma exposição teórica acompanhada de 
exemplos práticos e da resolução de exercícios e guias laboratoriais.

É de salientar que para esta unidade curricular são necessários conhecimentos de programação, 
preferencialmente de acordo com o paradigma de orientação a objetos.

A avaliação inclui um momento de avaliação escrito e presencial, com um peso de 50% da nota final. Os 
restantes 50% da nota final estão reservados para a avaliação de atividades práticas, individuais e em grupo, 
não limitados ao contexto de sala de aula.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lessons of this course are theoretical and practical, with a presentation of the theory fundamentals, 
followed by practical examples. Knowledge is consolidated through problem solving and laboratory guides.

Note that this course requires programming skills, preferably in accordance with the paradigm of object 
orientation.

The evaluation includes one exam, with a weight of 50% of the final grade. The remaining 50% of the final grade 
is reserved to practical evaluation, both via individual and group assignments. The practical evaluation 
includes homework assignments.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Esta unidade curricular tem uma forte componente prática resultante da aplicação a casos concretos do 
conhecimentos teórico-práticos. A metodologia pedagógica aplicada será complementada do seguinte modo:

•Os alunos são igualmente convidados e motivados a participar nas aulas, colocando as dúvidas que tenham 
ou apresentando casos concretos sobre os quais desejem ser esclarecidos;

•O alunos apresentarão pequenos trabalhos de pesquisa ou tutoriais acerca de temas relacionadas com o 
conteúdo programático, previamente estabelecidos pelo docente. Esta participação dos alunos potencia uma 
maior dinâmica nas aulas e promove o interesse pelas matérias abordadas.

A metodologia de avaliação mista e a metodologia pedagógica permitem uma boa consolidação da matéria 
objeto de estudo, quer em termos teóricos, quer em termos práticos. 

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

This course has a strong practical component resulting from the application to specific cases of theoretical 
and practical knowledge. The teaching methodology applied will be supplemented as follows:

• Students are also invited and encouraged to participate in class, putting their doubts presenting concrete 
cases on which they wish to be enlightened;

• The students will also present small overviews or tutorials on topics related to the curriculum, previously 
established by the teacher. This enhances students' participation in class, more dynamism and promotes 
interest in the topics covered.

The mixed assessment methodology and pedagogical methodology allows a good consolidation of the subject 
matter of study, either in theory or in practice.

3.3.9. Bibliografia principal:
•Worboys, M. F., and M. Duckham, 2004. GIS: A Computing Perspective, Second edition. Taylor & Francis. 
•R. K. Ahuja, T.L. Magnanti, and J.B. Orline, 1993, Network flows: Theory, Algorithms and Applications, 
Prentice Hall
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•Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest and Clifford Stein, 2009, Introduction to 
Algorithms, Third edition, MIT Press.
•Steven S. Skiena, 2008. The Algorithm Design Manual, Springer.

Mapa IV - Serviços Baseados na Localização / Location Based Services

3.3.1. Unidade curricular:
Serviços Baseados na Localização / Location Based Services

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Hélder José Rodrigues Gomes / 45 h

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 

pelos estudantes):
Esta unidade curricular integra conhecimentos das várias áreas científicas fundamentais para a 
implementação de serviços baseados na localização, em dispositivos móveis de última geração.
No final da unidade curricular o aluno:
•Discute conceitos fundamentais de serviços baseados na localização, como cenários de aplicação, tipos de 
serviços e as questões de privacidade que a sua utilização levanta;
•Caracteriza os dispositivos móveis em termos dos seus aspetos fundamentais, tais como o hardware e 
limitações por ele impostas, as comunicações sem fios, etc.; 
•Caracteriza os sistemas de posicionamento global e local e utiliza-os para obter a localização do dispositivo 
móvel;
•Caracteriza as principais plataformas móveis e frameworks de desenvolvimento de aplicações (específicas e 
multiplataforma);
•Desenha e implementa aplicações baseadas em localização, para uma das plataformas móveis analisadas e 
utilizando uma das frameworks de desenvolvimento analisadas.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

At the end of this curricular unit, the student must:

•Discuss the fundamental concepts of Location Based Services, as application scenarios, types of services, 
and the privacy issues raised by location services;

•Characterize the fundamental aspects of mobile devices, like the hardware and the limitations it imposes, 
wireless communication, etc.

•Characterize global and local positioning systems and use them to obtain the location of the mobile device to 
use in location based services.

•Characterize the major mobile platforms and development frameworks, both specific and multiplatform, for 
mobile devices

•Design and implement location based applications targeting the mobile platform and the development 
framework studied in the curricular unit.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos fundamentais
1.1 Serviços Baseados na Localização (SBL) e cenários de aplicação
1.2 Classificação do SBL (1º)
1.3 Privacidade e SBL

2. Dispositivos móveis
2.1 Hardware e suas limitações
2.2 Comunicação sem fios
2.2.1 Sinais e propagação de sinais rádio
2.2.2 Princípios sobre redes celulares

3. Posicionamento
3.1 Métodos básicos de posicionamento
3.2 Posicionamento por satélite (GPS)
3.3 Posicionamento em redes celulares (GSM)
3.4 Posicionamento em interiores (WLAN)
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4. Plataformas móveis e frameworks de desenvolvimento
4.1 Java Me
4.2 Symbian
4.3 iPhone e iPad
4.4 Android
4.5 Windows Mobile
4.6 PhoneGap

3.3.5. Syllabus:
1. Fundamental concepts
1.1 LBS and application scenarios
1.2 LBS classification
1.3 LBS architectures
1.4 Privacy in LBS

2. Mobile devices
2.1 Hardware and its limitations
2.2 Wireless communication
2.2.1 Signals and propagation of radio signals
2.2.2 Principles of cellular networks

3. Positioning
3.1 Basic methods of positioning
3.2 Satellite positioning (GPS)
3.3 Cellular positioning (GSM)
3.4 Indoor positioning (WLAN)

4. Mobile platforms and frameworks
4.1 Java Me
4.2 Symbian
4.3 iPhone e iPad
4.4 Android
4.5 Windows Mobile
4.6 PhoneGap

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os objetivos estabelecidos para esta unidade curricular são coerentes com os seus conteúdos programáticos, 
nomeadamente na identificação e compreensão das temáticas a abordar e no conhecimento dos instrumentos 
metodológicos necessários que permitam estabelecer a ligação entre a teoria e a prática. Observa-se também 
uma interligação entre aquilo que foi apresentado em termos dos conteúdos programáticos, os objetivos 
definidos e a bibliografia de base considerada para a unidade curricular.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus contains the main programmatic topics referred in the learning outcomes, therefore proving a 
base for the student to acquire the necessary knowledge to satisfy the learning outcomes. Also, the 
considered bibliography is coherent both with the main topics in the syllabus and the learning outcomes.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As aulas desta unidade curricular são teórico-práticas, efetuando-se uma exposição teórica acompanhada de 
exemplos práticos e da resolução de exercícios e guias laboratoriais. 

A avaliação inclui um momento de avaliação escrito presencial e um projeto integrador que consistirá no 
desenvolvimento de um serviço baseado na localização.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Classes typically involve theoretical presentations mixed examples and practical labs.

Evaluation is composed of two elements: a written final exam and an integration project consisting in the 
design and implementation of a location based service.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Esta unidade curricular tem uma forte componente prática resultante da aplicação a casos concretos do 
conhecimento teórico-práticos. A metodologia pedagógica aplicada será complementada do seguinte modo:

•Os alunos serão convidados a definir o âmbito do projeto a implementar, que será posteriormente validado 
pelo docente;
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•Os alunos são igualmente convidados e motivados a participar nas aulas, colocando as dúvidas que tenham 
ou apresentando casos concretos sobre os quais desejem ser esclarecidos;

A metodologia de avaliação mista e a metodologia pedagógica permitem uma boa consolidação da matéria 
objeto de estudo, quer em termos teóricos, quer em termos práticos.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

Students are strongly invited to participate and discuss the topics presented in the classes in order to acquire 
the knowledge necessary to characterize and discuss location based service topics, as required in the learning 
outcomes. 
This curricular unit has a strong practical component, as required in the learning outcomes, developed from 
the practical examples discussed when the topics are presented, as well as from the practical labs where the 
student applies and explores the acquired knowledge about the studied topics. Also, students apply and 
consolidate the acquired practical knowledge and skills in a group work, where they are invited to propose, 
design and implement a location based service.

3.3.9. Bibliografia principal:
•Richard Ferraro, Murat Aktihanoglu, 2011. Location Aware Applications, Manning

•Allan Brimicombe, Chao Li, 2009. Location-Based Services and Geo-Information Engineering. Wiley 

•Miguel A. Labrador, Alfredo J. Perez, Pedro M. Wightman, 2010. Location-Based Information Systems: 
Developing Real-Time Tracking Applications. Chapman and Hall/CRC.

•Syed Ahson, Mohammad Ilyas, Editors, 2010. Location-Based Services Handbook: Applications, 
Technologies, and Security. CRC Press.

•Hassan A. Karimi and Amin Hammad, 2004. Telegeoinformatics: Location-based Computing and Services. 
CRC Press.

• Küpper, 2005. Location-Based Services: Fundamentals and Operation. John Wiley & Sons.

Mapa IV - Aquisição de Geoinformação / Geo-information Acquisition

3.3.1. Unidade curricular:
Aquisição de Geoinformação / Geo-information Acquisition

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Luísa Maria Gomes Pereira / 45 h

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 

pelos estudantes):
No final da unidade curricular, o aluno:
Descreve os instrumentos utilizados em topografia
Explica os conceitos básicos de um levantamento topográfico
Descreve os princípios de funcionamento dos diferentes Sistemas Globais de Posicionamento e Navegação 
por Satélite, e avalia o seu âmbito de aplicação
Calcula posições e trajetórias com o GPS
Descreve o processo matemático que modela a aquisição de uma imagem e manipula os sistemas de 
coordenadas envolvidos na aquisição de informação 
Explica os conceitos básicos do planeamento de projetos fotogramétricos, da reconstrução de orientações e 
da triangulação aérea, da extração de informação de imagens, da produção de ortoimagens e do varrimento 
por laser
Distingue os diferentes tipos de plataformas e sensores em satélites
Explica os conceitos básicos da radiação solar, e da correção geométrica, manipulação e classificação de 
imagens
Sabe as aplicações das diversas técnicas de aquisição de geoinformação

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

By the end of the curricular unit, the student: 
Describes the topographic instruments
Explains the basic concepts of surveying
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Describes the functioning principles of the Global Positioning and Navigation Satellite Systems, and evaluates 
their application framework
Computes positions and trajectories with the GPS 
Describes the mathematical process to model image acquisition and handles the coordinate systems needed 
to extract information
Explains the basic concepts of photogrammetric project planning, reconstruction of image orientations and 
aerial triangulation, extraction of information from images, orthoimage production, and of laser scanning
Distinguishes the different types of satellites platforms and sensors
Explains the basic concepts of the solar radiation and of images geometric correction, manipulation, and 
classification
Knows the several applications of different techniques for geo-information acquisition and identifies the most 
suitable technique for a specific purpose

3.3.5. Conteúdos programáticos:

• Topografia
- Definição e objetivos
- Instrumentação
- Poligonação e interseção inversa
- Georreferenciação
- Levantamentos topográficos
- Aplicações

• Sistemas Globais de Posicionamento e Navegação por Satélite
- Princípios básicos
- Âmbitos de aplicação
- O GPS
- Outros sistemas: GLONASS, GNSS, SBAS, EGNOS e GALILEO
- Aplicações

• Varrimento por laser
- Princípios básicos
- Varrimento aéreo
- Varrimento terrestre
- Aplicações

• Fotogrametria Digital
- Princípios básicos
- Sistemas de coordenadas
- Planeamento de projetos fotogramétricos
- Reconstrução de orientações de imagens e triangulação aérea
- Extração de informação de imagens: restituição e modelos digitais de terreno e de superfície
- Produção de ortoimagens
- Aplicações

• Detecção Remota
- Definição e objetivos
- Plataformas e sensores
- Interação da radiação com a atmosfera e a superfície
- Correção geométrica
- Manipulação digital de imagem
- Classificação de imagem
- Aplicações

3.3.5. Syllabus:
• Topography
- Definitions and objectives 
- Instrumentation
- Topographic traverses and resection
- Geo-referencing
- Surveying 
- Applications

• Global Positioning and Navigation Satellite Systems
- Basic principles
- Range of applications
- The GPS
- Other systems: GLONASS, GNSS, SBAS, EGNOS e GALILEO
- Applications

• Laser scanning
- Basic principles 
- Aerial laser scanning
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- Terrestrial laser scanning
- Applications

• Digital Photogrammetry
- Basic Principles
- Coordinate systems
- Photogrammetric project planning
- Reconstruction of image orientations and aerial triangulation
- Extraction of information from images: stereo-restitution and digital terrain and surface models
- Orthoimage production
- Applications

• Remote Sensing
- Definition and objectives
- Platforms and sensors 
- Interaction of radiation with atmosphere and surface
- Geometric correction
- Manipulation of digital images 
- Image classification
- Applications

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular:
Os conteúdos programáticos da disciplina estão em coerência com os objetivos da mesma. O objetivo geral da 
disciplina é transmitir aos alunos alguns dos mais importantes conceitos básicos da área da geo-informação, 
em particular no que é concernente à aquisição de informação. Assim, o conteúdo programático da disciplina 
aborda as diferentes técnicas, e seus conceitos fundamentais e aplicações, usadas para a aquisição de 
informação geográfica, e que permitem aos alunos construir um corpo de conhecimentos que garantem uma 
visão global da temática.
O método de estudo é indutivo partindo dos conceitos básicos de cada técnica de aquisição, para a sua 
abrangente compreensão, assim como a compreensão de aspetos particulares, através de exercícios e 
trabalhos de laboratório e de campo.

A consonância entre os objetivos específicos e as linhas programáticas da disciplina é evidente quando se 
confrontam os itens acima que os abordam.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The curricular unit syllabus is coherent with its objectives. The main objective of the curricular unit is to 
convey to the students some of the most important basic concepts in the geo-information domain, particularly 
concerning information acquisition. Consequently, the curricular unit syllabus addresses several techniques 
for geo-information acquisition and their fundamental concepts and applications, which give to the student a 
comprehensive coverage of the topic.
The study method is inductive starting from the basic concepts of each geo-information acquisition technique, 
to support its overall understanding, to particular aspects by means of exercises and laboratory as well as 
fieldwork. 

The coherence between curricular unit objectives and syllabus is evident when confronting the items above 
that address each of them.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com recurso a metodologias ativas (trabalhos em grupo idênticos a trabalhos realizados 
em situações reais, levados a cabo em laboratório e no campo, resolução de exercícios, individualmente e/ou 
em grupo, de reflexão sobre as temáticas abordadas).

A avaliação na disciplina será por Avaliação Final.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lecturing is theoretical and practical using active learning (group work based on real situations, executes 
in laboratory and in the field, exercises of reflexion on the topics, worked out in group and/or individually).

The assessment of the curricular unit is by final examination.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os objetivos da Unidade Curricular são alcançados pela utilização de uma metodologia de ensino 
preferencialmente activa. Esta metodologia ativa apoia-se fundamentalmente em trabalhos e exercícios 
práticos que levam os alunos a participar e a serem pró-ativos. Desta forma, os diversos conceitos básicos 
envolvidos são mais facilmente compreendidos e consolidados. É obtida também uma visão integradora das 
diversas técnicas de aquisição de informação uma vez que a execução de alguns dos trabalhos recorre à 
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utilização de diversas técnicas.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The objectives of the curricular unit are achieved by using, preferentially, an active learning approach. This is 
supported fundamentally on the execution of practical work and exercises that motivate student ś participation 
and develop their ability to intervene. In this way, the understanding and consolidation of concepts is 
facilitated. Furthermore, an integrating vision of the different geo-information acquisition techniques is 
acquired for the execution of the proposed practical work recurs to the use of several of those techniques.

3.3.9. Bibliografia principal:
Ahmed El-Rabbany (2002). Introduction to GPS – The Global Positioning System. Artech House.
Berberan (2003). Elementos de Fotogrametria. Gráfica Europam.
Cruz e Redweik. Manual do Engenheiro Topógrafo I (1996) e II (2003). Lidel.
Fonseca e Fernandes (2004). Detecção Remota. Lidel. 
Gonçalves, Madeira e Sousa (2011). Topografia Conceitos e Aplicações. 3ª ed., Lidel.
Hofmann-Wellenhof, Lichtenegger e Collins (1997). GPS Theory and Practice. Springer-Verlag, Wien NewYork.
Jensen (1996). Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective. 2nd ed., Prentice Hall 
Series in GIS.
Ryerson (1999). Manual of Remote Sensing, 3rd ed., John Wiley and Sons.

Mapa IV - Varrimento por Laser / Laser Scanning

3.3.1. Unidade curricular:
Varrimento por Laser / Laser Scanning

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Luísa Maria Gomes Pereira / 45 h

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 

pelos estudantes):
No final da unidade curricular, o aluno:

Identifica as principais diferenças entre as diversas tecnologias de aquisição por laser.

Identifica as principais diferenças entre os sistemas de varrimento.

Explica os princípios de medição e de varrimento.

Explica os princípios básicos para o planeamento de uma missão de aquisição de dados por varrimento laser.

Descreve os processos envolvidos no processamento de dados obtidos por varrimento laser.

Descreve as características de sistemas comercializados.

Identifica aplicações para as quais o varrimento por laser é adequado.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

By the end of this curricular unit, the student: 

Identifies the main differences between the different technologies for information acquisition by laser 
scanning.

Identifies the main difference between the existing scanning systems.

Explains the principles of measuring and of scanning.

Explains the basic principles for laser scanning mission planning. 

Describes the processes needed to process the laser scanning data. 

Describes the characteristics of the commercialized systems.
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Identifies applications suitable for laser scanning.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
• Introdução
- Laser aéreo
- Laser terrestre

• Fundamentos
- Princípios de medição
- Componentes dos sistema 2D e 3D
- Princípios do Varrimento
- Sistemas pulsados, de sinal contínuo e de detecção de fotões
- Planeamento para aquisição: princípios básicos

• Processamento de Dados e Produtos Derivados
- Processamento de nuvem de pontos
- Filtragem
- Modelação
- Produtos derivados

• Sistemas Comercializados
- Aquisição e varrimento
- Características técnicas

• Aplicações

3.3.5. Syllabus:

• Introduction
- Aerial laser scanning 
- Terrestrial laser scanning 

• Fundaments
- Measuring principles 
- 2D and 3D systems components
- Scanning principles
- Pulsated, continuous signal and photon detection systems 
- Basic principles for acquisition planning

• Data processing and Derived Products
- Processing of point clouds
- Filtering
- Modelling
- Derived products 

• Commercialized Systems 
- Acquisition and scanning
- Technical characteristics 

• Applications

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular:
Os conteúdos programáticos da disciplina estão em coerência com os objetivos da mesma. O objetivo geral da 
disciplina é transmitir aos alunos alguns dos mais importantes conceitos na área da aquisição de geo-
informação usando varrimento por laser, quer aéreo, terrestre, incluindo o móvel. Assim, o conteúdo 
programático da disciplina aborda esses conceitos, permitindo aos alunos construir também um corpo de 
conhecimentos que garantem uma visão global da temática.
O método de estudo é indutivo partindo dos conceitos básicos para a sua abrangente compreensão, assim 
como a compreensão de aspetos particulares, através de trabalhos em grupo.

A consonância entre os objetivos específicos e as linhas programáticas da disciplina
é evidente quando se confrontam os itens acima que os abordam.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:

The curricular unit syllabus is coherent with its objectives. The main objective of the curricular unit is to 
convey to the students some of the most important basic concepts of geo-information acquisition using laser 
scanning (aerial ou terrestrial including mobile). Therefore, the curricular unit syllabus addresses those 
concepts, allowing the students to construct a frame of knowledge that guarantees as well a comprehensive 
coverage of the topic.
The study method is inductive starting from the basic concepts of laser scanning, to support its overall 
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understanding, to particular aspects by means of work executed by groups of students.

The coherence between curricular unit objectives and syllabus is evident when confronting the items above 
that address each of them.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com recurso a metodologias ativas (trabalhos em grupo).
A avaliação na disciplina será por Avaliação Discreta. Esta consiste de um teste e da elaboração e 
apresentação de trabalhos de grupo.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lecturing is theoretical and practical using active learning (group work).
The assessment of the curricular unit is done by means of “Discrete Assessment”. This consists of a test and 
execution and presentation of group works.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os objetivos da Unidade Curricular são alcançados pela utilização de uma metodologia de ensino 
preferencialmente ativa. Esta metodologia ativa apoia-se fundamentalmente em trabalhos que levam os alunos 
a participar e a serem pró-ativos. Desta forma, os diversos conceitos básicos envolvidos são mais facilmente 
compreendidos e consolidados.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The objectives of the curricular unit are achieved by using, preferentially, an active learning approach. This is 
supported fundamentally on the execution of work, which motivate student ś participation and develop their 
ability to intervene. In this way, the understanding and consolidation of concepts is facilitated.

3.3.9. Bibliografia principal:
Heritage, G., Charlton M., Large A., (2009). Laser scanning for environmental sciences. Jonh Wiley & Sons, Lda, 
Publication.

Li., Z., Zhu, Q., Gold, C., (2005). Digital Terrain Modeling: Principles and Methodology. CRC Press.

Shan, J., Toth, C., (2009). Topographic laser range and scanning: principles and processing. CCR Press Taylor 
& Francis Group.

Vosselman, Maas (editors) (2010). Airborne and terrestrial laser scanning. Taylor & Fancis.

Mapa IV - Programação Web / Web Programming

3.3.1. Unidade curricular:
Programação Web / Web Programming

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ciro Alexandre Domingues Martins / 45 h

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

<sem resposta>

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 
pelos estudantes):

No final da unidade curricular, o aluno:

- Define a arquitetura de uma aplicação Web para resolver um dado problema;

- Desenvolve aplicações Web utilizando “Markup Languages”, programação “Client-side” e programação 
“Server-side”.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

By the end of this curricular unit, the student: 

- Defines the architecture of a web application to solve a given problem;
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- Develops Web applications using markup languages, client-side programming and server-side programming.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
- Fundamentos das aplicações Web:

- Programação do lado do cliente:
- HTML / XHTML;
- CSS
- JavaScript e Ajax;
- Frameworks JavaScript;

- Programação do lado do servidor:
- Conceitos base;
- Comparação de tecnologias;
- Linguagens e ambiente tecnológico;
- Desenvolvimento de aplicações Web.

3.3.5. Syllabus:
- Fundamentals of Web Applications;

- Markup Languages:

- Client-Side Programming;
- HTML / XHTML / XML;
- CSS;
- JavaScript /Ajax;
- JavaScript frameworks;

- Server-Side Programming:
- Main Concepts;
- Web Technologies Comparison;
- Languages and technological environment;
- Web applications development.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

É objetivo da unidade curricular fornecer ao aluno uma visão global dos diferentes tipos de aplicações Web 
que podem ser desenvolvidas, pretendendo-se ainda que o mesmo adquira e utilize os conhecimentos base 
subjacentes à programação Web, quer na vertente da programação do lado do cliente, quer na vertente da 
programação do lado do servidor. Tendo em conta as premissas globais subjacentes à criação do curso, estes 
conhecimentos serão fundamentais para o desenvolvimento de competências a adquirir em outras unidades 
curriculares do curso.

Assim, o conteúdo programático da unidade curricular aborda os conceitos e linguagens base da 
programação Web, permitindo ao aluno a compreensão e consolidação dos mesmos através da metodologia 
de ensino prevista para a unidade curricular.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is an objective of the curricular unit to provide students with an overview of the different types of Web 
applications that can be developed, allowing them to acquire and use the knowledge underlying the Web 
programming in both perspectives: client-side and server-side programming. Given the assumptions 
underlying the course establishment, this knowledge are the key to the development of skills to be acquired in 
other units of the course curriculum.

Thus, the syllabus of the curricular unit covers the basic concepts of Web technologies and programming, 
allowing the students to understand and consolidate them through the teaching methodology provided for the 
curricular unit.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de ensino associada à unidade curricular terá por base a aprendizagem baseada em problemas, 
com aulas teórico-práticas envolvendo a exposição dos diferentes conceitos programáticos, e a resolução 
assistida e autónoma de problemas práticos para consolidação de conhecimentos. Estes problemas terão uma 
lógica do tipo incremental, procurando que o aluno em cada fase do processo de aprendizagem reutilize todos 
os conceitos adquiridos até ao momento. Para tal, a metodologia de ensino basear-se-á na resolução 
incremental de pequenos problemas práticos, com o objetivo de implementação de uma mini aplicação Web 
no final da unidade curricular.

A avaliação na unidade curricular será do tipo “Avaliação Final”, consistindo de um teste final englobando 
uma componente teórica e outra prática realizada em computador.
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3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology associated with the curricular unit will be based on a problem-based learning 
approach, with theoretical-practical classes involving the exposure of different programmatic concepts, and 
the autonomous resolution of practical problems for consolidation of knowledge. These problems will have a 
logic of incremental type, allowing the student to reuse all the concepts acquired at each stage of the learning 
process. To this end, the teaching methodology will be based on solving of practical problems, with the goal of 
implementing a mini Web application at the end of the curricular unit.

The curricular unit evaluation will be of the type "Discrete Evaluation", consisting of two stages of evaluation 
covering each on a theoretical component and practical component held in computer.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Sendo que os objetivos de aprendizagem da unidade curricular passam pela aquisição de conhecimentos base 
da programação Web e a sua posterior utilização e aplicação prática na resolução de problemas concretos, 
propõe-se a utilização de uma metodologia de ensino ativa, a qual se baseia essencialmente na resolução de 
pequenos exercícios práticos com integração dos mesmos no desenvolvimento de uma aplicação Web no final 
da unidade curricular, fomentando assim a participação pró-ativa do aluno no processo de aprendizagem.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

Since the learning objectives of the curricular unit include the acquisition of web programming knowledge and 
its subsequent use and practical application in solving concrete problems, we propose the use of an active 
learning methodology that is based primarily on the resolution of small exercises, integrating them in the 
developing of a web application at the end of the curricular unit, thereby promoting the proactive participation 
of the student in the learning process.

3.3.9. Bibliografia principal:
- Elisabeth Robson, Eric Freeman (2005), “Head First HTML with CSS & XHTML”, O'Reilly Media;

- Eric Freeman, Elisabeth Robson (2011), “Head First HTML5 Programming”, O'Reilly Media;

- Michael Morrison (2007), “Head First JavaScript”, O'Reilly Media;

- Rebecca M. Riordan (2008), “Head First Ajax”, O'Reilly Media;

- Ryan Benedetti, Ronan Cranley (2011), “Head First jQuery”, O'Reilly Media;

- Lynn Beighley, Michael Morrison (2008), “Head First PHP & MySQL”, O'Reilly Media;

- Luís Abreu, “HTML5 - 2ª Edição Atualizada e Aumentada”, FCA;

- Pedro Remoaldo, “CSS3”, FCA;

- Luís Abreu, João Paulo Carreiro, “JavaScript”, FCA;

- Carlos Serrão, Joaquim Marques, “Programação com PHP 5.3”, FCA.

Mapa IV - Web Semântica / Semantic Web

3.3.1. Unidade curricular:
Web Semântica / Semantic Web

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Hélder Troca Zagalo / 60 h

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 
pelos estudantes):

Pretende-se estudar conceitos e tecnologias que permitem elevar a condição da Web para patamares mais 
próximos da compreensão humana, nomeadamente passar da possibilidade de efetuar pesquisas meramente 
sintáticas para pesquisas semânticas. Este cenário implica o aumento da inteligibilidade dos conteúdos 
informativos pelas próprias máquinas, o que pode ser feito com o recurso à criação, persistência e utilização 
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de metadados e ontologias nos mais diversos domínios de conhecimento.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

Study and learn concepts and technologies to elevate the Web condition to levels closer to human 
understanding. In particular, pass from the simple possibility of syntactic search to semantic search in 
information systems. This scenario involves increasing the intelligibility of information content by the 
machines, which can be done by creating, persisting and using metadata and ontologies in various domains of 
knowledge.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
- Introdução à Web Semântica.
- Metadados e as diversas normas XML (DTD, XML Schema, XSLT, XPath)
- Persistência e pesquisa de XML (XML DBs, XQuery).
- Descrição de recursos (RDFa e Microformatos).
- Taxonomias e Ontologias (SKOS, RDF e OWL).
- Bases de Dados de triplos e pesquisa (SPARQL).
- Serviços Web e a Web Semântica.
- Ferramentas e ambientes de suporte.

3.3.5. Syllabus:
- Introduction to Semantic Web.
- Metadata and several XML standards (DTD, XML Schema, XSLT, XPath).
- Persistence and query of XML (XML DBs, XQuery).
- Resource description (RDFa and Microformats).
- Taxonomies and Ontologies (SKOS, RDF and OWL).
- Triple Stores and their query (SPARQL).
- Web Services and Semantic Web.
- Development environments and support tools.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os conceitos e tecnologias associados aos metadados e XML visam o suporte inicial da descrição de 
recursos.

Os conceitos e tecnologias associados às ontologias visam a capacidade de os sistemas “compreenderem” a 
descrição dos recursos e suas relações.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:

The concepts and technologies associated with metadata and XML have as their main objective the resources 
description.

The concepts and technologies associated with ontologies have as their main purpose to give systems the 
capacity to “understand” the resource descriptions and their relationship.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teórico-práticas com carácter expositivo, dos conceitos teóricos, e prático, de exemplos ilustrativos, 
para consolidação dos conceitos expostos.

Realização de trabalhos práticos para a aplicação dos conceitos adquiridos.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures with theoretical and practical character to expose theoretical concepts and to practice some 
illustrative examples.

Practical works, made by students, to apply acquired knowledge.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

O ensino dos conceitos teóricos é fundamental à compreensão do tema, por forma a possibilitar a aplicação 
das técnicas nos mais diversos cenários.

A prática e utilização de ferramentas é necessária para a materialização da teoria e aprender a fazer.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:
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The teaching of theoretical concepts is fundamental to the understanding of the subject, so as to facilitate the 
application of techniques in various scenarios.

The practice and use of tools is necessary for the realization of the theory and to learn how to do.

3.3.9. Bibliografia principal:
Michael C. Daconta, Leo J. Obrst, Kevin T. Smith, “The Semantic Web: A Guide to the Future of XML, Web 
Services, and Knowledge Management”, Wiley, 2004.

Grigoris Antoniou, Frank van Harmelen , “A Semantic Web Primer”, MIT Press, 2ª ed, 2008.

Mapa IV - Metodologias de Reabilitação Ambiental / Methodologies of Environmental Rehabilitation

3.3.1. Unidade curricular:
Metodologias de Reabilitação Ambiental / Methodologies of Environmental Rehabilitation

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Eduardo Anselmo Ferreira da Silva / 60 h

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 

pelos estudantes):
Esta disciplina pretende descrever as metodologias de avaliação e reabilitação de um local contaminado. 
Nesta disciplina discutir-se-á os problemas associados aos locais contaminados assim como os processos e 
as metodologias associadas à reabilitação ambiental desse local. O programa está centrado nos requisitos 
necessários para realizar uma avaliação de um local contaminado assim como na identificação das 
metodologias mais adequadas à reabilitação desse local tendo em conta as suas especificidades geológicas e 
as características dos contaminantes. Serão focados aspetos como de amostragem, caracterização, avaliação 
de risco e as tecnologias de remediação. Os principais objetivos são: (a) Reconhecer e saber avaliar o impacto 
de um local contaminado; (b) Conhecer e compreender os conceitos fundamentais relacionados com questões 
de Remediação de Locais Contaminados; (c) Conhecer as diferentes Metodologias de Remediação; (d) 
Articular os conceitos numa perspectiva multidisciplinar.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

This discipline aims to describe the management of remediation of contaminated sites from the planning 
perspective. It discusses the problems, scope, process and trends of site remediation and the presentation is 
focused on site assessment requirements, and remediation methodologies. The program covers environmental 
sampling, site characterization, risk assessment, cleanup criteria and related technologies. The main 
objectives are: (a) Recognition and evaluation of the impact of contaminated sites; (b) Knowledge and 
understanding of fundamental concepts remediation of contaminated sites; (c) Knowledge the different 
Remediation Methodologies; (d) Articulating concepts in a multidisciplinary approach.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Avaliação de um Local Contaminado
1.1 Introdução: química dos contaminantes
1.2 Caracterização do Local (trabalho de gabinete, técnicas de amostragem, recolha de dados, análises dos 
diferentes meios amostrais)
1.2.1. Estudos geofísicos; 
1.2.2. Investigação hidrogeológica e geoquímica
1.2.3. Movimento e destino dos contaminantes
2. Avaliação de Risco e Gestão do Risco: avaliação de risco humano; gestão do risco; risco ecológico
2.1. Objetivos de remediação
2.2 Planeamento de Ações de Remediação
3. Tecnologias de Remediação
3.1 Processos Biológicos (in situ and Ex situ); 3.1.Processos Físico-Químicos, Processos Térmicos, outras 
tecnologias 
3.2. Monitorização

3.3.5. Syllabus:

1. Site Assessment Planning 
1.1. Introduction: basic hydrogeology and geochemical principles
1.2 Site investigation (Desk study, Site sampling organization and techniques, Data collection and Chemical 
analysis): 
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1.2.1.Geophysical Survey; 
1.2.2 Hydrogeological and Geochemical investigation;
1.2.3. Movement and fate of Contaminants
2. Risk Assessment and risk management: Human Health Risk Assessment; Risk Management; Ecological 
Risk
2.1 Remediation objectives
2.2. Remedial Action Planning
3. Remediation Technologies
3.1. Biological Processes (in situ and ex situ), Physico-Chemical Processes (in situ and ex situ), Thermal 
Processes, Other technologies
3.2. Monitoring

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Capítulo 1 e 2 - A presença de solo e águas subterrâneas contaminadas é um problema ambiental, devido ao 
grande número de áreas contaminadas existentes em todo o mundo. Muitos destes locais representam um 
risco para a saúde humana e ecossistemas. As tecnologias aplicáveis para a remediação de contaminantes 
orgânicos e inorgânicos dependem das características geológicas da zona. Consequentemente a qualidade 
das avaliações técnicas são pré-requisitos importantes para decisões finais na seleção da(s) tecnologias a 
aplicar.
Capítulo 3 - Depois da decisão de se proceder à reabilitação de um local contaminado, é necessário avaliar as 
opções e escolher a(s) tecnologia(s) mais adequada(s) para remediar local. Neste processo de seleção, existe 
uma variedade de aspetos a ter em consideração que englobam considerações técnicas, ambientais e 
económicas. Este capítulo tem como objetivo introduzir o aluno nas metodologias mais relevantes 
apresentando as vantagens e desvantagens que cada método.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:

Chapter 1 and 2 - Management of contaminated soil and groundwater is a current environmental issue due to 
the large number of contaminated sites existing all over the world. Many of these sites pose a risk to human 
health and the ecosystems and therefore require cleanup. Applicable technologies for remediation of inorganic 
and organic contaminants depend on the geological setting of the zone to be remediated. Consequently, good-
quality technical assessments are very important prerequisites for decisions regarding remedy selection 
Chapter 3 - After remediation of a contaminated site has been decided on, a screening of applicable 
technologies for remediating the site is typically conducted to evaluate the options and select the most 
appropriate one. In this selection process, a variety of aspects encompassing technical as well as 
environmental and economic considerations may be included. This chapter aims to introduce the student to 
the most relevant methodologies.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A par da apresentação teórica dos conceitos e técnicas sob uma forma modular, pretende-se privilegiar o seu 
enquadramento segundo uma perspectiva de intervenções realizadas no meio ambiente, nomeadamente 
através da análise e comentário de casos de estudo. Serão efetuadas visitas a diferentes áreas para mostrar 
os impactos de zonas contaminadas (zonas industriais e zonas mineiras) assim como em áreas já 
intervencionadas onde se pode identificar as diferentes tipologias de soluções adotadas.
A avaliação consistirá na realização de um exame teórico final (50%) com uma duração de duas horas, 
avaliação de um trabalho temático (25%) e na avaliação de uma apresentação oral sobre o trabalho 
desenvolvido na componente prática (25%).

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theory/Pratical: lectures or exercises in classroom where the different topics are introduced as modular 
components.
Field trips to old mining areas, active mines, contaminated industrial areas (analyses of case studies in 
Portugal and also some case studies available in the literature). These visits will allow the student to observe 
the impacts of this contaminated area and also to identify in the solution adopted in the areas that were 
rehabilitated. 
The approved assessment for this curricular unit is: final examination for two hours duration (50%), 
assessment of thematic work (State of Art) (25%) and Oral Presentation of the Thematic Work (25%)

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular:
Os objetivos de aprendizagem da unidade curricular são: (a) saber aplicar conhecimentos na caracterização de 
locais contaminados; (b) conhecer as técnicas e metodologias de reabilitação de locais contaminados; (c) 
saber analisar e propor soluções para uma dada situação; (d) utilizar conceitos numa perspectiva 
multidisciplinar; (d) utilizar adequadamente informação resultante de pesquisa bibliográfica na resolução de 
casos de estudo; (e) discutir, de forma crítica, resultados e sua aplicação a situações específicas.
O modo como o conhecimento teórico e prático é introduzido irá permitir que o aluno conheça a legislação 
mais relevante e seja capaz de identificar as estratégias e as tecnologias de remediação mais apropriadas para 
um determinado caso de estudo. Por outro lado permitirá também ao estudante ter capacidade para tomar 
decisões sobre a reabilitação de um local com base em soluções técnicas disponíveis, e nas restrições 
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financeiras.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The learning outcomes of this curricular unit are: (a) to apply knowledge on site characterization, (b) 
knowledge of techniques and methodologies for contaminated site remediation; (c) to analyses and propose 
solutions for a specific case study, (d) use of concepts in a multidisciplinary approach; (d) adequate use of 
bibliographic information in the resolution of case studies; (e) to discuss results and its application to specific 
situations in a critical way.
The way how the theoretical and practical knowledge is introduced will allow the student to possess 
knowledge of the relevant planning advice and legislation and determine appropriate remediation technologies 
& strategies. It will also allow decisions on land recycling based on technical solutions, risk management, 
planning & financial constraints to be made.

3.3.9. Bibliografia principal:
HUANG PM., ISKANDAR IK., 2000. Soils and Groundwater Pollution and Remediation: Asia, Africa and Oceania. 
Lewis Publishers, Boca Raton London New York Washigton, 386 pp.

GLASSON J., THERIVEL R., Chadwick A., 2005. Introduction to Environmental Impact Assessment (3rd ed.). 
London, Routledge.

KAPLAN S., GARICK, BJ., 2004. On the quantitative definition of risk. Risk Analysis 1(11), 1981.SARA, M.N. Site 
Assessment and remediation handbook. Lewis Publishers. CRC Press Company.

MATOS, JX., MARTINS LP., 2006. Reabilitação ambiental de áreas mineiras do sector português da Faixa 
Piritosa Ibérica: estado da arte e prespectivas futuras. Boletín Geológico y Minero, 117 (2): 289-304.

SOESILO JA., WILSON SR., 1997. Site Remediation: Planning and management. CRC Press, Inc., 409 pp. 

VEGTER JJ., LOWE J., KASAMAS H. (edts), 2002. Sustainable Management of Contaminated Land: An 
Overview", Austrian Federal Environment Agency.

Mapa IV - Gestão da Inovação e Tecnologia / Innovation and Technology Management

3.3.1. Unidade curricular:

Gestão da Inovação e Tecnologia / Innovation and Technology Management

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Irina Adriana Saur Amaral / 45 h

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 
pelos estudantes):

-Sensibilizar os alunos para os problemas da inovação e da tecnologia como factores de produtividade e 
competitividade acrescida das organizações e das empresas.

-Familiarizar os alunos com os conceitos e definições, processos e mecanismos, metodologias e técnicas que 
permitam a sua intervenção e implementação de práticas de gestão e controlo da inovação nas organizações e 
empresas.

-Analisar e discutir casos relevantes nacionais e internacionais de empresas, organizações e regiões 
inovadoras, que permitam a aplicação dos conceitos relacionados com:
Gestão da Inovação organizacional (tecnológica ou não tecnológica);
Gestão de Sistemas de inovação sectoriais, regionais e nacionais.

-Habilitar os alunos na preparação de dissertações na área de gestão da inovação, através do domínio de 
ferramentas e técnicas adequadas de pesquisa científica nas bases de dados e de gestão de referências 
bibliográficas.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

Ability to discuss and apply concepts and tools related to: Innovation Management in organizational settings 
(technological or not technological innovation) and Management of Innovation Systems (National, Sectorial, 
Regional).

Página 45 de 92NCE/12/00211 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

15-10-2012http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=9da6f9cd-d60b-3475...



Ability to apply this concepts in scientific works on innovation management.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
A inovação - definição e conceitos. Gestão da inovação e da tecnologia.
Inovação organizacional. O método Building Blocks of Innovation Management: Estratégia de inovação, 
Aprendizagem, 

Redes, Organização inovadora, Processos.
Modelos de Inovação: Inovação Aberta, colaboração, redes de inovação, comunidades inteligentes.
Os empreendedores e o fenómeno do empreendedorismo. A ligação universidade – empresa.
Sistemas de inovação: sectorial, regional, nacional. Clusters. Impacto da inovação no desenvolvimento 
regional e na competitividade das organizações.

3.3.5. Syllabus:
Innovation: Concept. Innovation and technology management. 

Organizational innovation. Building Blocks of Innovation Management: Innovation Strategy, Learning, 
Networks, Innovative organization, Processes.

Innovation Models: Open Innovation, collaboration, innovation networks, intelligent communities. 

Entrepreneurs and entrepreneurship. University - industry collaborations. 

Innovation Systems. Clusters. Impact of innovation on regional development and organizational 
competitiveness.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Todo o conteúdo programático está orientado de modo a atingir os principais objetivos: desenvolvimento de 
competências de discutir e aplicar conceitos e ferramentas relacionados com a inovação.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:

All programatic content is oriented to achieve the main objectives: develop the ability of students to discuss 
and apply innovation-related concepts.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As sessões são fundamentalmente constituídas por exposições com apresentação e discussão de exemplos, 
estudos de casos e visualização de vídeos e debate sobre temas abordados na disciplina. Há uma componente 
forte de trabalho dos alunos em grupo, na sala de aulas e fora da mesma, na lógica de Bolonha.

Propor-se-ão a elaboração de trabalhos de pesquisa para fomentar nos alunos o gosto pela análise, discussão 
e apresentação de novos temas neste domínio. Serão proporcionadas algumas palestras por especialistas 
destas áreas e será feita, em princípio, pelo menos uma visita de estudo.

O tipo de avaliação é avaliação contínua, e todos os alunos estão associados por defeito a este tipo de 
avaliação. Não é preciso informar a docente de que estão em avaliação contínua.

Os alunos que pretendem optar por avaliação final devem obrigatoriamente comunicar esta decisão no fórum 
dedicado no Moodle.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching is supported by Powerpoints, case studies and journal articles' analyses, individual and team 
working and a lot of debate on main concepts. One study visit is planned during the semester and at least one 
conference with innovation thought leaders will be organized.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular:
Tal como acontece com o conteúdo programático, as metodologias, numa lógica de Bolonha, permitem o 
desenvolvimento de competências através de estudo, interação e utilização das experiências passadas dos 
próprios alunos, que lhes permite interiorizar os conceitos e, através da sua aplicação, transformá-los em 
conhecimento.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

Methods are Bolonha-style, allowing the development of competencies via study, interaction and building upon 
prior experiences.
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3.3.9. Bibliografia principal:
Bibliografia definida no início de cada semestre académico.

Mapa IV - Seminário / Seminar

3.3.1. Unidade curricular:
Seminário / Seminar

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ciro Alexandre Domingues Martins / 30 h

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Luís Jorge dos Santos Gouveia Marques Gonçalves

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 

pelos estudantes):
Esta unidade tem como objetivo aprofundar o conhecimento do aluno em várias áreas da geoinformática, 
permitindo-lhe adquirir informação abrangente das novas tecnologias e metodologias para aquisição, 
processamento, análise e visualização de informação espacial e desenvolvimento de aplicações. Pretende-se 
ainda que o aluno aprenda a estudar de uma forma autónoma um tema atual, ou fundamental, da 
geoinformática e a apresentar o resultado do seu estado oralmente.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

This unit aims to deepen the student's knowledge in several areas of geoinformatics, allowing you to acquire 
comprehensive information of new technologies and methodologies for acquisition, processing, analysis and 
visualization of spatial information and applications development. It is also intended that students learn to 
study independently a current theme or fundamental topic of geoinformatics and present the result of its state 
orally.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Nesta unidade curricular serão estudados vários tópicos de áreas diferentes da geoinformática. Os tópicos 
escolhidos serão escolhidos no início de cada ano letivo

3.3.5. Syllabus:
This course will study various topics from different areas of geoinformatics. These topics will be chosen at the 
beginning of each academic year.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

O estudo de vários tópicos pertencentes a áreas diferentes da geoinformática irão permitir o aprofundamento 
do conhecimento geral da geoinformática e o contato com tópicos de investigação atuais.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The study of various topics pertaining to different areas of geoinformatics will enable a deeper understanding 
of general geoinformatics and a contact with current research topics.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas terão duas tipologias - as primeiras aulas serão dadas sob a forma de seminários onde irão ser 
apresentados vários tópicos da geoinformática. Nas aulas restantes o aluno terá de estudar um tema de forma 
autónoma.
Os seminários serão apresentados por docentes da ESTGA e da Universidade de Aveiro ou por peritos 
externos e versarão sobre temas atuais de investigação ou temas fundamentais da geoinformática. Depois de 
cada apresentação os alunos terão de escrever uma breve descrição do tópico apresentado.
Findo os seminários, cada aluno terá de escolher um tópico e aprofundá-lo sob a orientação de um docente. 
No final do semestre, o aluno apresentará o estudo efetuado perante os seus colegas e um júri constituído por 
dois elementos, um dos quais o orientador. A classificação final será dada por este júri, que avaliará a 
apresentação realizada pelo aluno. As descrições de cada um dos seminários, realizadas pelos alunos também 
serão tomadas em conta de uma forma qualitativa.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes will be two types - the first classes will be given as seminars, where various topics of geoinformatics 
will be presented. In other remaining classes the student will explore a topic of geoinformatics.
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The seminars will be presented by members of ESTGA and from University of Aveiro or by external experts, 
and will focus on current topics of research or on fundamental themes of geoinformatics. After each 
presentation, students will write a brief description of the topic presented in the seminar.
After the seminars, each student must choose a topic and deepen it further under the guidance of a teacher. At 
the end of the semester, students will present their study in front of the class and to a jury composed of two 
elements, one of which is the advisor. The course grade will be given by this commision and will evaluate this 
presentation. The descriptions of each of the several seminars made by the students will also be taken into 
account in a qualitative way.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular. Em particular, a 
apresentação de vários tópicos atuais da geoinformática por especialistas da área em questão e o posterior 
estudo de um desses tópicos pelos alunos, vai permitir o aprofundamento do conhecimento dos estudantes 
nas áreas consideradas.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The teaching methodologies are consistent with the objectives of the course. In particular, the presentation of 
several current topics of geoinformatics by experts of the corresponding fields and the study of one topic in 
more detail by the students, will allow a deeper understanding by the students of the areas considered.

3.3.9. Bibliografia principal:
A bibliografia será específica dos tópicos escolhidos.

Mapa IV - Dissertação/Projeto/Estágio (Dissertation/Project/Internship)

3.3.1. Unidade curricular:

Dissertação/Projeto/Estágio (Dissertation/Project/Internship)

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Gonçalo Paiva Dias

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Eduardo Anselmo Ferreira da Silva
João Paulo da Fonseca Hespanha de Oliveira
Luísa Maria Gomes Pereira
Joaquim José de Castro Ferreira
Ciro Alexandre Domingues Martins
Ana Isabel Couto Neto da Silva Miranda
Filomena Maria Cardoso Pedrosa Ferreira Martins
José de Jesus Figueiredo da Silva
Maria Helena Gomes de Almeida Gonçalves Nadais
Mário Miguel Azevedo Cerqueira
Myriam Alexandra dos Santos Batalha Dias Nunes Lopes
Irina Adriana Saur Amaral
Hélder Troca Zagalo
Carlos Daniel Borges Coelho
Eduardo Anselmo Moreira Fernandes de Castro
João José Lourenço Marques
Paulo António Santos Silva
Jorge António Oliveira Afonso de Carvalho
Agostinho António Rocha Correia e Almeida da Benta
Luís Filipe Fuentefria Menezes Pinheiro

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 
pelos estudantes):

Como objetivos da aprendizagem do aluno, com a preparação e elaboração autónoma, supervisada do plano 
de trabalho e na conclusão da Dissertação/Projeto/Estágio, deverá estar apto a:
-identificar e trabalhar sobre fontes de informação relacionadas com novas metodologias e/ou tecnologias;
-avaliar e selecionar os documentos resultantes duma pesquisa bibliográfica e a estabelecer o estado da arte 
do tema de trabalho;
-planear e realizar um trabalho experimental, como protótipos, ou estudos de âmbito científico ou empresarial, 
integrando os conhecimentos adquiridos no curso;
-analisar e discutir os resultados da sua investigação e comunicá-los de forma clara, escrita e oralmente;
-desenvolver trabalho original de forma autónoma, atento às implicações éticas e sociais deste;
-integrar-se num grupo de trabalho, empenhando-se no trabalho em equipa e participando em actividades 

Página 48 de 92NCE/12/00211 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

15-10-2012http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=9da6f9cd-d60b-3475...



interdisciplinares da iniciativa das sociedades científicas, associações empresariais, ou de núcleos de 
estudantes. 

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

As learning outcomes to be achieved, with the personal preparation of the working plan, under guidance of the 
supervisor, and completion of the Thesis/Project/Internship, the student must be able to:
-identify and work on informatio sources related to new methodologies and/or technologies;
-evaluate and select the documents resulting from a literature search and establish the state of the art of the 
work theme;
-plan and carry out experimental work, as prototypes, or studies of scientific nature or entrepreneurial, 
integrating the knowledge gained in the course;
-analyze and discuss the results of research and communicate them clearly, both written and orally;
-Independently develop original work, being attentive to the ethical and social implications of it;
-integrate a working group, engaging in team work and participating interdisciplinary activities of scientific 
societies, associations, or of student groups.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Identificação de temas de trabalho inovadores e originais para a unidade curricular de 
Dissertação/Projeto/Estágio e da equipa e da equipa de orientação do trabalho, quer seja este de natureza 
científica ou tecnológica.
1.1 Realização de pesquisa bibliográfica sobre o tema selecionado;
1.2 Workshops e cursos curtos sobre temas atuais ligados à tecnologia e investigação na área da 
geoinformática, pesquisa e gestão de dados bibliográficos e gestão de projetos;
1.3 Elaboração e apresentação de plano de trabalho justificado com identificação das metodologias e 
eventuais constrangimentos, e validação deste.
2. Realização de trabalho de Dissertação/Projeto/Estágio nas componentes teóricas e experimentais.
3. Elaboração de uma dissertação ou relatório da unidade curricular, devendo incluir:
3.1 Estado da arte do tema e objetivos do estudo
3.2 Metodologias e tecnologias utilizadas
3.3 Resultados obtidos e discussão
3.4 Conclusões e direções do trabalho futuro
3.5 Referências bibliográficas.

3.3.5. Syllabus:
1. Selection of supervisor and identification of subjets of innovative and original work for the 
Thesis/Project/Intership, be it scientific or thecnological in nature;
1.1 Bibliographic research on selected topic;
1.2 Workshops and short courses on current topicsrelated to technology and research in geoinformatics, 
bibliographic data management and project management;
1.3 Preparation and presentation of a justified work plan with methodologies and identification of any 
constraints of proposed work, and validation of this.
2 Performing the work for Thesis/Project /Internship in both the theoretical and experimental components.
3. Preparation of a dissertation or report of the Thesis/Project /Internship, wich includes:
3.1 State of the art of the theme and objectives of the study
3.2 Methodologies and technologies
3.3 Results obtained and discussion
3.4 Conclusions and directions of future work
3.5 References.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Sendo nuclear nos objetivos da unidade curricular orientar e acompanhar os trabalhos do aluno de modo a 
que, de uma forma integrada, este conclua com sucesso e mérito a dissertação/relatório do mestrado com 
base no trabalho realizado para este fim, quer em temas de investigação e inovação tecnológica, quer sobre 
questões de desenvolvimento em empresas/organizações, caso em que o aluno é quadro da 
empresa/organização ou será recebido nesta para a realização dum estágio, aqui designado como estágio em 
empresa/organização, o programa de trabalhos e o conteúdo programático descrito acima pretendem atingir 
este objetivo de forma estruturada e por etapas, que se resumem:
1. Proposta do tema de trabalho e escolha de orientação:
1.1 O aluno submete ao coordenador da unidade curricular as suas opções para o tema de trabalho, orientador
(es), modalidade da unidade curricular que pretende seguir e empresa/instituição em que espera realizar o 
trabalho, se for o caso;
1.2 O aluno poderá escolher o orientador/co-orientador de entre os docentes e investigadores doutorados ou 
especialistas da ESTGA e das unidades orgânicas que oferecem opções neste mestrado, outros Doutores em 
Informática e Engenharia Geográfica ou equivalentes e, ainda, especialistas de mérito reconhecido pelo 
Conselho Científico e para o efeito nomeados.
1.3 Seguindo os normativos da Universidade, a dissertação de mestrado terá por base a realização de um 
trabalho original, de natureza científica, a opção por "trabalho de projecto visará a aplicação integrada de 
conhecimentos e situações de interesse prático" e a opção pelo estágio deverá "complementar a formação 
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académica através da integração orientada em actividades em empresas ou organizações propiciadoras de 
ambiente de trabalho relevantes para a área do curso, decorrer em tempo integral" e incluir como supervisor 
um quadro da empresa/organização de idoneidade e mérito reconhecidos.
1.4 A integração dos alunos em estágio em empresas/organizações é regulada por protocolos.
1.5 Durante a preparação deste trabalho o aluno segue cursos e seminários sobre metodologias, técnicas e 
outros temas relevantes para o seu trabalho.
2. Validação do tema de trabalho: a proposta escrita é apresentada em público pelo aluno, durante o 1º
semestre, sendo avaliada pelo orientador e outro docente doutorado ou especialista, conduzindo a uma 
recomendação de aceite/aceite com correções ou de reformulação. A aceitação é validada pela Direção do 
curso.
3. Realização do trabalho: em todas as modalidades de realização do trabalho são facultados ao aluno os 
meios laboratoriais e outros disponíveis na ESTGA e outros serviços da Universidade.
4. Avaliação da dissertação/relatório do mestrado: a prova pública de defesa da Dissertação/Projeto/Estágio, 
nos termos do regulamento da Universidade, é feita perante um júri que inclui sempre, para além dos 
orientadores, um vogal externo à Universidade, doutorado na área ou especialista reconhecido pelo Concelho 
Científico.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The core of the objectives of the course being to guide and monitor the work of the student so that, in an 
integrated way, he/she successfully completes the master's dissertation/report with merit based on work done 
for this purpose, either on topis of research and technological innovation, or on issues of technological 
development in companies/organizations, in which case the student is part of the company/organization or will 
be received for the realization of a co-intership, the work tasks in agreement with the program content 
described aim to achieve this objective in a step by step and structured way, which can be summarized:
1. Proposal of worl plan and choice of orientation:
1.1 The student submits to the course coordinator his/her option for the work theme, supervisor(s), the 
modality of course to be followed and company/organization where to develop the the work, if any
1.2 The student can choose the supervisor/co-supervisor from among the professors and researchers or 
specialists from ESTGA and from the organic units that offer optins in the course, other Doctors in Informatics 
or Geographical Engineering or equivalents, and also experts of merit recognized by the Scientific Council, and 
appointed for this purpose
1.3 Following the regulations of the University, a master's thesis will be based on carrying out an original work 
of a scientific nature, while the choice of "project will work in the integrated application of knowledge to 
practical situations of interest" and the option of company/organization co-internship must " complement the 
academic training through the tutored integration in the activity of companies or organizations providing 
working environment relevant to the area of the course, it must be done in "full time", and include, besides the 
academic orientation, a member of company/organization staff of recognized merit as co-internship supervisor
1.4 The integration of students in co-internship in companies/organizations is regulated by protocols.
1.5 During the preparation of this work the student follows courses and seminars on methodologies, 
techniques, and other topics relevant to the work
2. Validation work proposal: a written proposal submited and presented in public by the student during the first 
semester and is assessed by the supervisor(s) and another doctor or specialist, leading to a recommendation 
to accept/accept with corrections or reformulation. Acceptance is validated by the master's Directorate
3. Completion of work: in all modalities of the works the laboratory facilities and other infrastructures available 
within ESTGA and other services of the University are made available to the students
4th. Evaluation of thesis / report of the Master: proof public defense of the dissertation / project / internship 
under regulation of the University, is made before a jury that always includes, in addition to guiding a vowel 
external to the University, Ph.D. in the area Expert or recognized by Scientific Council

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino dominante nesta unidade curricular é aprendizagem baseada na realização de 
projeto. Como tal, o aluno é introduzido nos métodos de pesquisa bibliográfica e transposição dos resultados 
para o trabalho a realizar, é guiado na procura e adopção de metodologias apropriadas de caráter teórico e 
experimental, sendo incitado a desenvolver por si mesmo esboços do trabalho e planos de execução 
consistentes e viáveis. Interação com o(s) orientador(es) dos trabalhos, equipas de investigação e grupos de 
trabalho alargados.

Método de avaliação:
- Avaliação intermédia do plano e metodologias de trabalho, com submissão de proposta por escrito e 
apresentação oral que confirme estar o aluno apto a prossegui-lo;
- Prova pública consistindo na submissão de uma dissertação ou relatório final de projeto/estágio, com a 
apresentação oral e defesa desta perante um júri constituído por 3 a 5 membros. A classificação final da prova 
integra conhecimentos e competências demonstrados.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The dominant teaching method in this course based is project based learning. As such, the student is 
introduced to the methods of literature search and transposing results to the work involved, is guided in the 
search and adoption of appropriate methodologies of theoretical and experimental nature, being encouraged to 
develop by him/herself outlines of the work and to implement consistent and viable planning. Interaction with 
the work supervisor(s), extended research teams and work groups.
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Assessment methods:
- Interim evaluation of the work plan and methods, with submission of written proposal and oral presentation 
toconfirm the student is able to continue it;
- Final examination consisting of the public submission of a dissertation or final report of project /internship, 
with the oral presentation and defense before a jury consisting of 3 to 5 members. The marks in the final 
examination ranks the levels of knowledge and skills evidenced in the proof.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

No plano concreto, a ação do docente ou investigador que orienta o aluno durante os trabalhos da unidade 
curricular de Dissertação/Projeto/Estágio traduz-se em múltiplas formas equivalentes de adaptação de uma 
mesma metodologia de ensino baseada na condução do aluno numa aprendizagem independente guiada para 
a realização do seu projeto. O orientador incorpora nesta condução o seu saber científico e experiência 
pedagógica, liderança, conhecimento dos objetivos e conteúdos do curso e a compreensão da personalidade 
do orientando e dos progressos de trabalho em função do investimento feito por este. A análise que cada 
orientador ou avaliador de Dissertação/Projeto/Estágio faz da relação complexa entre objetivos-metodologias-
resultados atingidos pelo aluno será frequentemente baseada num referencial profissional pessoal e é, por 
isso, implícita. Neste contexto, pretende-se fazer apenas a demonstração de como as metodologias de ensino 
convergem qualitativamente para a realização dos objetivos de aprendizagem definidos para esta unidade 
curricular:
- os três primeiros objetivos de identificação de fontes de informação e seu uso para estabelecer o estado de 
arte e planear o trabalho serão assegurados pela natureza do trabalho a desenvolver inicialmente na unidade 
curricular e que conduz a uma proposta de trabalho objeto de avaliação intermédia, e serão continuados com a 
preparação da dissertação (ou do relatório) e até à conclusão desta;
- sendo requisito que a avaliação da Dissertação/Projeto/Estágio se faça após a aprovação em todas as outras 
unidades curriculares da parte escolar do curso de mestrado, são proporcionadas condições para a realização 
do objetivo de se integrar nesta unidade curricular os conhecimentos adquiridos no curso;
- o cumprimento do quarto objetivo definido de que o aluno seja capaz de analisar e discutir os resultados da 
investigação e comunicá-los corretamente pode ser determinado pela avaliação contínua feita pelo orientador 
e nos dois momentos de avaliação definidos para a unidade curricular;
- a verificação de que os objetivos definidos, por último, de que o trabalho desenvolvido é original, feito de 
forma autónoma com independência e atitude crítica, presta atenção às implicações éticas e sociais dos 
resultados e integra claramente contributos do grupo, equipa de investigação ou de atividades 
interdisciplinares participadas pelo aluno, será determinada na avaliação final pela análise do conteúdo da 
dissertação (ou do relatório), sua defesa e pela apreciação do orientador, no que respeita às competências 
demonstradas e atitude do aluno na realização do trabalho. 

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

On actual pratice, the action of the teacher or researcher who guides the student during the course work of 
Thesis/ Project/Internship translates into multiple equivalent forms of adaptation of the same teaching 
methodology based on supervising student's guided independent learning for the realization of his/her project. 
As supervisor, he incorporates into this conduct his scientific knowledge and teaching experience, leadership, 
acquaintance of the objectives and content of the master course and understanding of the personality of the 
tutored student and of work progress according to the investment made by the student. The analysis that each 
Thesis/ Project/Internship supervisor or examiner makes of the complex relationship among objectives-
methodologies-results achieved by the student will often be based on a professional and personal framework 
of his own and is, therefore, implied. In this context, one intends to do just a demonstration of how the 
teaching methodologies qualitatively converge to the achievement of learning objectives set for this course:
- The first three goals of identifying sources of information and their use to establish the state of art and work 
planning will be ensured by the nature of the work to be developed in the first part of the course that leads to a 
work proposal object of interim evaluation. These goals will be further pursued during the preparation of the 
dissertation (or report) and until completion thereof;
- The requisite that the evaluation of Dissertation/Project/Internship is done after approval in all other courses 
in the curriculum of the master program provides conditions for acgieving the third objective of integrating into 
this curricular unit the knowledge gained in the master course ;
- Compliance with the fourth objective stated that the student is able to analyze and discuss research results 
and properly communicate them can be determined by continuous evaluation made by the supervisor and the 
two evaluation periods defined for this course;
- Confirmation that the last two objectives set above, that the work is original, autonomously made, with an 
independent and critical attitude, paying attention to ethical and social implications of the results and that it 
clearly integrates contributes of group, research team or interdisciplinary activities participated by student, will 
be determined in the final ecaluation by analyzing the content of the dissertation (or report), its defense and 
judgment by the supervisor, with regard to skills and attitude of the student demonstrated in the work.

3.3.9. Bibliografia principal:
A seleção da bibliografia científica e técnica é dependente do tópico e técnicas da Dissertação/Projeto/Estágio 
escolhido pelo aluno.

Referências em metdologia:
- Allison, B amd Race P., (2004) The student ś guide to preparing dissertations an thesis. 2nd ed. London: 
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RoutledgeFalmer (Taylor&Francis Group.
- Beer, D. F. (2005) A guide to writing as an engineer, 2nd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley.
- Davies, J. W. (1996) Communication for engineering students, Harlow: Longman. 

Mapa IV - Técnicas de Apoio ao Planeamento / Support Planning Techniques

3.3.1. Unidade curricular:
Técnicas de Apoio ao Planeamento / Support Planning Techniques

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Eduardo Anselmo Moreira Fernandes de Castro / 25 h

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João José Lourenço Marques / 15 h 

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 

pelos estudantes):
Um dos desafios fundamentais da actividade de planeamento é estabelecer uma ligação entre as medidas a 
implementar e os resultados (esperados ou obtidos). Assim, esta UC apresenta um conjunto de técnicas e 
metodologias de apoio ao planeamento. Tem 3 objectivos essenciais: i) destacar a importância dessas 
técnicas e metodologias num contexto de suporte à decisão; ii) apresentar de forma abrangente essas 
mesmas técnicas, quer para serem utilizadas directamente, quer para, tendo conhecimento delas, permitir 
participar em equipas multidisciplinares; e iii) aprofundar aquelas técnicas que, indo de encontro aos 
interesses específicos dos alunos, sejam consideradas úteis, quer para a sua actividade profissional, quer 
para o projecto de tese que desejem desenvolver. Dada a grande diversidade de métodos e da expectável 
heterogeneidade dos perfis de formação dos alunos procurar-se-á ajustar o programa curricular às 
necessidades dos formandos.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

One of the major challenges in planning activity is to establish the link between the measures to implement 
and the results (actual or expected). Thus, this course presents a set of techniques and methodologies of 
support planning. Three main objectives can be identified: i) to highlight the importance of these techniques 
and methodologies in the context of decision support, ii) to present these techniques comprehensively, either 
for direct use or for having knowledge of them, allowing to participate in multidisciplinary teams, and iii) 
deepen those techniques that meet the specific interests of the students and are considered useful, either for 
their professional activity or for their future research projects. Given the great diversity of methods and the 
expected heterogeneity of the students’ profile, this course will be adjusted according to the needs of the 
audience.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Técnicas de Apoio ao Planeamento: Conceitos Fundamentais 
1.1. Diferentes fases do processo
1.2. Conceitos Fundamentais
2. Técnicas estatísticas e econométricas
2.1. Definição de padrões (associações e correlações bi e multivariadas)
2.2. Econometria espacial (dependência espacial global e local; abordagens paramétricas e não-paramétricas 
para estimação de matrizes de pesos espaciais)
2.3. Séries temporais e dados em painel
2.4. Apresentação de casos de estudo
3. Métodos de previsão e de análise prospectiva
3.1.. Previsões demográficas (Modelos simples; Método de Sobrevivência das coortes)
3.2. Análise prospectiva (Delphi e Cenários)
3.3. Apresentação de casos de estudo
4. Modelos de apoio à decisão
4.1. Análise custo e benefício
4.2. Análise multicritério
4.3. Abordagem “willigness to pay or to accept” (preferências declaradas e reveladas)
4.4. Investigação operacional e optimização
4.5. Apresentação de casos de estudo

3.3.5. Syllabus:
1. Support Planning Techniques: Fundamental Concepts
1.1. Different stages of the process
1.2. Fundamental Concepts
2. Econometric and statistical techniques
2.1. Identification of patterns (associations and bi and multivariate correlations)
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2.2. Spatial econometrics (global and local spatial dependence; parametric and non-parametric approaches to 
estimate spatial weight matrices)
2.3. Time series and panel data
2.4. Case studies
3. Forecasting methods and prospective analysis
3.1. Demographic forecasts (simple models; survival of cohorts methods)
3.2. Foresight analysis (Delphi and Scenarios)
4. Decision support models
4.1. Costs and benefit Analysis 
4.2. Multicriteria analysis
4.3. Approaches of stated and revealed preferences ("willigness to pay or to accept")
4.4. Optimization and Operations Research
4.5. Case studies
5. Ex-post techniques to evaluate public policies
5.1. The stochastic frontier model
5.2. DEA (Data envelopment analysis)
5.3. Case studies

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular:
Dada a abordagem multidisciplinar do planeamento é fundamental ter uma visão geral das técnicas 
disponíveis e fundamentais em processos de apoio à decisão. Deste modo, o programa desta unidade 
curricular abrange um conjunto de técnicas estruturadas em dois grandes grupos: i) por um lado, as técnicas 
de natureza mais quantitativa, como sejam as técnicas estatísticas e econométricas e alguns métodos de 
previsão, que requerem conhecimentos sólidos de base em métodos quantitativos; ii) por outro lado, aquelas 
técnicas de natureza mais qualitativa que poderão ser apresentadas de modo mais detalhado e aprofundado 
pois não exigem dos alunos uma formação específica para as dominar. São exemplo, as técnicas de recolha 
de informação, as técnicas de análise prospectiva e alguns modelos de apoio à decisão. Ligando com os 
objectivos anteriormente enumerados estas técnicas serão apresentadas seguindo duas abordagens distintas: 
a) uma, mais abrangente, direccionada a alunos que não tenham uma formação de base especializada em 
métodos quantitativos mas que estejam interessados em conhecer as técnicas existentes para participar e 
interagir, de forma efectiva, em equipas multidisciplinares, com uma perspectiva crítica e capacidade 
sustentada de interpretação; e b) uma, mais específica, para os alunos com conhecimentos consolidados 
nestes domínios e que tenham interesse em aprofundar métodos específicos e os utilizar directamente numa 
lógica de ferramenta útil para os seus interesses profissionais ou aos objectivos da sua tese.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Given the multidisciplinary approach of planning it is essential to have an overview of available techniques to 
support decision processes. Thus, this course’s programme encompasses a set of techniques that are 
structured in two main groups: i) firstly, more quantitative techniques, such as statistical and econometric 
techniques and some forecasting methods, which are more demanding in terms of mathematical skills, ii) on 
the other hand, more qualitative techniques that can be presented more in detail and in depth because they do 
not require specific training to, such us: data collection techniques, foresight analysis and decision support 
models. In line with the objectives listed above these techniques will be presented following two different 
approaches: a) a more comprehensive one, for students who do not have a specialized background in 
quantitative methods but are interested in knowing the existing techniques to participate and to interact, 
effectively, in a multidisciplinary team, with the critical capacity for interpreting, and b) a more specific one, for 
students with consolidated knowledge in these fields and who are interested in pursuing specific methods and 
use them as a useful tool in their professional or research interests.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A unidade curricular terá duas componentes fundamentais:
1. Exposição das metodologias referidas na secção anterior de forma sucinta e que permita a sua apreensão 
por um público heterogéneo e com interesses diversificados. A apresentação de casos de estudo ilustrativos 
de cada grupo de técnicas e metodologias permite apoiar a sua compreensão.
2. Aprofundamento, por cada aluno, de um conjunto limitado de técnicas que mais se adequam ao seu 
projecto de investigação. Tal deverá ocorrer através da interacção entre o aluno e o docente com formação 
mais adequada aos assuntos seleccionados e deverá dar lugar a um trabalho individual no qual o aluno 
justifique a sua escolha e mostre como os métodos seleccionados irão ser aplicados no seu projecto de 
investigação. Este trabalho será a base para a avaliação do aluno. Cada aluno deverá também mostrar que é 
capaz de utilizar ferramentas informáticas adequadas às técnicas de análise de dados que irá utilizar.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Two main approaches can be identified in this curricular unit:
1. Presentation of the methodologies, described in the previous section, in a way which enables the 
understanding and fosters the motivation of a heterogeneous audience and with diversified interests. The 
presentation of illustrative case studies of each group of techniques and methodologies enable to support 
their understanding. 2. Deepening, by each student, a limited set of techniques which best fit with their 
research project. This will be the outcome of the interaction between each student and the teacher with the 
most adequate specialization concerning the selected subjects. Each student will develop an individual essay, 
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explaining why a given set of methods and techniques was selected, how they will be applied to his or her 
research project and which computing tools will be used. Students’ evaluation will be based on this essay.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Para uma audiência diversificada de alunos e para o nível de mestrado, não tem sentido apresentar uma série 
fastidiosa de métodos e técnicas e exigir que os alunos adquiram os conhecimentos teóricos e a destreza 
necessária à sua completa manipulação. É mais apropriado esperar que apenas se fiquem a conhecer os seus 
fundamentos, as suas condições de aplicação e os resultados expectáveis. Por consequência, esta matéria 
deve ser considerada como elemento de enriquecimento dos conhecimentos dos alunos, não sendo por isso 
sujeita a avaliação formal. A avaliação deve incidir sobre a capacidade de um aluno aprofundar um método 
específico e dele retirar resultados relevantes. O apoio individual aos alunos será orientado para este fim e o 
ensaio que cada um deverá fazer avaliará o seu desempenho, de acordo com os objectivos acima indicados.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

Since we are dealing with a heterogeneous audience and teaching at a PhD level, it is meaningless to present 
an exhaustive list of methods and techniques and to require that students should develop the theoretical 
background and necessary skills for their complete management. It is more reasonable to expect that the 
students will learn the basic elements of such techniques and methods, the conditions for their validity and the 
expected results. Therefore, these subjects should be considered as elements to broaden the general 
knowledge of students and as such they should not be used for testing the performance. Evaluation must be 
focused on the capacity to deepen a given set of techniques or methods and to use results for practical 
purposes. The individual support to the students should be directed towards this goal and the essay each 
student is required to present will measure to what extent these objectives were fulfilled.

3.3.9. Bibliografia principal:
Bryman, A., (2008). Social Research Methods, Oxford University Press

Cooper, W., Seiford, L. E Zhu, J., (2011). Handbook on data envelopment analysis. Springer

Fahey, L., Randall, R.,(1997). Learning from the Future: Competitive Foresight Scenarios. John Wiley & Sons

Hair J., J., Black, W., Babin, B., Anderson, R.,(2009). Multivariate Data Analysis: International Version, Pearson 
Education; 7th ed.

LeSage, J. & Pace, R., (2009). Introduction to Spatial Econometrics, Taylor and Francis Group

Marques, J.; Castro, E.; Bhattacharjee, A., (2012), “Methods and models for analysis of the urban housing 
market”; In Emerging Challenges for Regional Development and Evolving Infrastructure Networks and Space; 
(Eds.) Capello, R. e Dentinho, T.; Edward Elgar

Singer, J. D. & Willett, J. B. (2003) Applied Longitudinal Data Analysis. N Y: Wiley

Smith, K., Tayman, J., Swanson, D.(2008) State and Local Population Projections: Methodology and Analysis. 
Kluwer Academic Plenum Publishers, New York

Mapa IV - Formas Urbanas / Urban Forms

3.3.1. Unidade curricular:

Formas Urbanas / Urban Forms

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Paulo António Santos Silva / 60 h

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 
pelos estudantes):

Pretende-se com esta unidade curricular que os alunos compreendam a complexidade dos territórios urbanos 
que vai para além da sua simples forma física. A maneira célere como os crescimentos urbanos se produziram 
nas últimas décadas e os novos fatores que os influenciam (desde as acessibilidades à diversidade de 
linguagens arquitetónicas) tornam necessária uma abordagem alternativa às que se têm vindo a adotar. 
Pretende-se ainda que esta coerência seja percetível em diferentes escalas. Com efeito, a complexidade dos 
territórios urbanos atuais decorre em grande parte do facto de a dimensão e escala dos fenómenos urbanos 
ultrapassar a capacidade de perceção que estávamos habituados a usar no passado. Aprender a lidar com o 
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território a diferentes escalas permitirá aos alunos posicionar-se de uma forma diferente ao intervir no 
planeamento das nossas cidades.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

With this curricular unit one aims that students understand the complexity of contemporaneous urban 
territories beyond their physical form. The need of an alternative approach to those that have being used is due 
to the fast processes of urban growth produced on last decades as well as new factors that influence them 
(from accessibilities to the diversity of architectural expression). It is also an aim of this curricular unit to 
perceive the coherence between urban forms at different scales. Complexity of nowadays’ urban territories is 
in great part due to the different size and scale of urban phenomena when compared with past cities. To learn 
how to deal how to deal with urban territories at different scales will allow students to intervene in a different 
way in the planning of our cities.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
A - Elementos constituintes da forma urbana e suas tipologias de combinação
Modelos urbanísticos e forma urbana
Forma urbana e normas urbanísticas: os regulamentos e os planos como instrumentos que alteram a forma 
urbana
A forma urbana enquanto um sistema composto por elementos: a visão de Bernardo Secchi da forma urbana 
para além da relação forma / fundo
B - Metodologia de desenho urbano
Formas urbanas na história da cidade
Elementos e redes estruturantes
Articulação dos elementos constituintes da forma urbana
Metodologia de desenho urbano (síntese)

3.3.5. Syllabus:
A – Components of urban form and its typologies 
Urban models and urban form
Urban form and regulations: plans as instruments that promote the change of urban form
Urban Form as a system composed by elements: Bernardo Secchi’s understanding of urban form beyond the 
relation between volumes and its back ground
B – A methodology of urban design to deal with the integration of different urban forms
Urban forms in city’s history
Structural elements and networks
Integration of urban form’s components
Methodology of urban design (synthesis) 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Em vez de uma abordagem extensiva e mais “clássica” do conceito de Forma Urbana, esta unidade curricular 
tem os seus conteúdos programáticos de um modo que permita aos alunos compreender e lidar com os 
aspetos críticos relacionados com a Froma Urbana.
A forma urbana é normalmente discutida sob duas perspetivas: a da compreensão da evolução cronológica 
das cidades, normalmente considerado como uma abordagem historicista; e a da análise da sua forma 
geométrica.
Os objetivos desta unidade curricular estão relacionados com aspetos críticos da forma urbana 
contemporânea. Por esta razão, os conteúdos programáticos estão orientados para os aspetos considerados 
críticos no debate da forma urbana.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Instead of an extensive and “classical” approach of the concept of Urban Form, this curricular unit has its 
syllabus organized in a way that allow students to reach more easily the critical issues related with urban form.
Urban form is usually discussed under two perspectives: the understanding of the chronological evolution of 
cities, usually considered as a historicist approach; and the analysis of its geometrical shape.
The objectives of this curricular unit are related with critical aspects of contemporaneous urban form. For this 
reason, the syllabus is oriented to those considered as critical issues on the debate of urban form.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Dado que o objetivo desta unidade curricular é desenvolver uma nova abordagem do desenho urbano, a 
metodologia de ensino assenta em três pontos principais: 
1. A apreensão do conceito tradicional de forma urbana e a evidência das suas fragilidades para lidar com os 
territórios urbanos contemporâneos. 
2. O desenvolvimento de novas formas de abordagens, conducente a uma síntese de intervenção em termos 
de desenho urbano. 
3. A adoção de um método experimental que permita aos alunos refletir em três momentos do semestre acerca 
do que é e do que pode ser uma metodologia de abordagem da forma urbana, em termos de desenho urbano. 
Nesses três momentos da avaliação contínua os alunos serão convidados a: a. abordar os diferentes 
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conceitos de forma urbana e questioná-los; b. aplicar a uma situação concreta a metodologia de desenho 
urbano dada nas aulas; c. confrontar no contexto de avaliação teórica de conhecimentos diversas perspetivas 
ao nível da forma urbana.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Considering that the objective of this curricular unit is to develop a new approach of urban design, teaching 
methodology is based on three main points:
1. The comprehension of the traditional concept of urban form and of its fragilities when used to deal with 
contemporaneous urban territories.
2. The development of these new approaches will lead to an intervention model through a methodology of 
urban design. 
3. The adoption of an experimental method that allow students to make a reflection in three moments of the 
semester on what it is and what can be a methodology to approach urban form, in terms of urban design. On 
these three moments of the continuous assessment, students will be invited to: a. approach and question 
different concepts of urban form; b. apply to a specific situation the methodology of urban design discussed in 
classes; c. put in perspective through written test different visions of urban form. 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

A metodologia de ensino é baseada numa avaliação, de tipo contínua, orientada para um desenvolvimento 
gradual das dimensões críticas do conceito de forma urbana. Baseada na realização de dois trabalhos práticos 
e num teste escrito, permitirá aos alunos confrontar diferentes perspetivas de autores apresentados nas aulas. 
Um dos trabalhos práticos permitirá aos alunos serem confrontados com uma situação real de articulação 
entre diferentes formas urbanas, para assim porem em prática a metodologia de desenho urbano abordada 
nas aulas. O teste de avaliação teórica de conhecimentos constitui um momento privilegiado para avaliar a 
capacidade dos alunos de comentar diferentes pontos de vista sobre a forma urbana.
Com este tipo de metodologia e de avaliação, que permitem uma aproximação gradual aos conceitos 
abordados no programa, espera-se alcançar os objetivos de aprendizagem da unidade curricular, que em 
última análise correspondem a apetrechar os alunos de capacidade de intervenção ao nível da forma urbana 
em contextos multidisciplinares de planeamento urbano.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

Teaching methodologies are based on an evaluation of continuous assessment, oriented to a progressive 
development of critical dimensions of the concept of urban form. Based on two practical works and one written 
test, it will allow students to put in perspective different opinions discussed in classes. One of the practical 
works will able students to have to deal with a real situation of integration of different urban forms, putting in 
practice the urban design methodology presented in classes. The written test is a crucial moment to evaluate 
the capacity of students to comment different points of view on urban form.
With this kind of evaluation and methodology of teaching, which are focused on a gradual approach of the 
concepts described on the syllabus, it is the aim of this curricular unit to achieve the learning outcomes, that 
correspond to enable students to deal with urban forms in a multi disciplinary environment of spatial planning.

3.3.9. Bibliografia principal:

BORJA, J., (2003), La Ciudad Conquistada, Madrid, Alianza Editorial

CARVALHO, J., (2003), Formas Urbanas, Coimbra, ed. Minerva

MOTA, J., SILVA, P., (2005), «Dealing with Ugliness», JUNG, W., MOTA, J., SILVA, P., HÜSEN, K., (ed.), Dealing 
With Ugliness, Frankfurt

PORTAS, N., DOMINGUES, Á., CABRAL, J., (2011), Políticas Urbanas II, Lisboa, ed. Gulbenkian

SECCHI, B., (2003), «The form of the city», in Planum nr. 7, 2nd semester, 

SIEVERTS, P., (2003), Cities without cities, Taylor and Francis

SILVA, P., (2004), «Planear as periferias metropolitanas», in Planeamento nº 2, Aveiro, APPLA

Mapa IV - Planeamento da Mobilidade / Mobility Planning

3.3.1. Unidade curricular:
Planeamento da Mobilidade / Mobility Planning

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Jorge António Oliveira Afonso de Carvalho / 7.5 h
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3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Frederico Amado de Moura e Sá / 37.5 h

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 
pelos estudantes):

Fornecer uma visão global e integrada dos principais desafios associados à mobilidade actual;
Promover uma consciência e reflexão crítica dos alunos sobre a importância do planeamento da mobilidade, 
bem como das diversas políticas e instrumentos existentes (a diferentes escalas) neste domínio de actuação.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

Providing a comprehensive and integrated view of the main challenges associated with current mobility;
Promote awareness and critical thinking of the students about the importance of mobility planning and the 
various policies and instruments (at different scales) in this area of activity

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.- Planeamento da Mobilidade - Conceitos e evolução
2.- Mobilidade - desafios actuais
2.1.- Características e problemas da mobilidade actual
2.2.- Relação entre dinâmicas/planos de ordenamento do território e necessidades de mobilidade
3.- Modos e infraestruturas de transporte (características, especificidades, dimensões e vocação funcional)
3.1.- Motorizados
3.2.- Suaves
4.- Modelos de concepção da mobilidade
4.1.- Instrumentos de análise da realidade
4.2.- Propostas globais de mobilidade
5.- Projectos
5.1.- Apresentação de diversos projectos/planos de mobilidade

3.3.5. Syllabus:
1. - Mobility Planning - Concepts and developments
2. - Mobility - current challenges
2.1. - Features and problems of mobility today
2.2. - Relationship between dynamic / spatial plans and mobility needs
3. - Ways and transportation infrastructure (features, specifications, dimensions and functional vocation)
3.1. - Motorsport
3.2. - Soft
4. - Template design of mobility
4.1. - Analysis tools of reality
4.2. - Proposals global mobility
5. - Projects
5.1. - Presentation of various projects / mobility plans

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

O programa centra-se na importância e na identificação dos principais desafios que hoje se colocam ao 
planeamento da mobilidade, indo desse modo ao encontro dos objectivos formulados.
A componente prática da disciplina confronta os alunos precisamente com alguns dos instrumentos e 
métodos utilizados no planeamento da mobilidade (o que vem reforçar a coerência enunciada com os 
objectivos propostos).

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The program focuses on the importance and identification of key challenges currently facing the mobility 
planning, thereby meeting the objectives formulated.
The practical component of the course confronts students with just some of the tools and methods used in the 
planning of mobility (which reinforces the consistency with the objectives set out proposed).

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular funciona com aulas teórico-práticas que compreendem a exposição das temáticas e o 
acompanhamento dos trabalhos propostos.

A avaliação dos alunos realiza-se em função de um teste teórico, da entrega de trabalhos nas aulas práticas e 
da avaliação contínua da participação nas aulas.
Os trabalhos práticos serão de grupo. Para o cálculo da nota final serão aplicados os seguintes pesos a cada 
item de avaliação:
- Trabalho de grupo - 45%;
- Preparação de aula temática -15%;
- Teste teórico - 40%;
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Notas:
A aprovação final obriga a que sejam avaliados os três itens considerados.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The unit works with practical classes that comprise the exhibition of thematic and monitoring of the proposed 
work.

Student assessment is carried out on the basis of a theoretical test, delivery of work in practical classes and 
continuous assessment of class participation.
Practical assignments will be group. To calculate the final grade will be applied at the following weights to each 
evaluation item:
- Group work - 45%;
- Preparation of thematic lesson -15%;
- Theoretical test - 40%;
notes:
Final approval requires to be evaluated with the three items considered.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

A metodologia de ensino adoptada combina exposição de temas que marcam a agenda do planeamento da 
mobilidade com a execução de plano de mobilidade seguindo abordagem metodológica proposta, indo por 
isso ao encontro da visão global e da reflexão critica que se pretende atingir.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The teaching methodology adopted combines exposition of themes that mark the agenda of mobility planning 
with plan execution mobility following methodological approach - meeting of the overview and critical 
reflection to be achieved.

3.3.9. Bibliografia principal:
Babo, A., (2008), Planeamento e Gestão da Mobilidade - Enquadramento da Acção de Planeamento.
Carvalho, J., (2003), Ordenar a Cidade, Quarteto Editora, Coimbra.
Manual de Metodologia e Boas Práticas para a Elaboração de um Plano de Mobilidade Sustentável, (2008).
Ribeiro, A, Seco, A, Soluções de Acalmia de Tráfego, Textos didácticos, Departamentos de Engenharia Civil 
das Universidades de Coimbra e do Porto.
Sanz Alduán, A., (1998), Calmar el Tráfico, Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
Ministerio de Fomento, España.
Seco, A, Antunes, A, Costa, A, (2001), Princípios básicos de organização de redes viárias, Textos didácticos, 
Departamentos de Engenharia Civil das Universidades de Coimbra e do Porto.
Teles, P., (2005), Os Territórios Sociais da Mobilidade, Lugar do Plano, Aveiro.
Viegas, José, (2004), Desafios da mobilidade urbana em Lisboa: as respostas possíveis para uma cidade 
competitiva e sustentável, In Sociedade e Território, nº 37/38.

Mapa IV - Planeamento Urbanístico / Urban Planning

3.3.1. Unidade curricular:
Planeamento Urbanístico / Urban Planning

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Jorge António Oliveira Afonso de Carvalho / 60 h

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 
pelos estudantes):

1- Conhecimentos teóricos e práticos aplicáveis na elaboração de um plano de urbanização, com especial 
incidência em:
a) Metodologia de Ordenamento do Território assente em
Redes Estruturantes e em Unidades Territoriais.
b) Conteúdos associáveis a Normativa Urbanística,
com especial incidência na Forma Urbana.
2- Perceção do processo urbanístico e das potencialidades e limites de um plano. 
3- Curiosidade científica e atitude propositiva no domínio do urbanismo.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
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the students):
1- Theoretical and practical knowledge applicable on the production of an Urban Plan, with a particular focus 
on:
a) Spatial Planning Methodology based on Structuring Networks and Territorial Units.
b) Contents associated to Urban Normative, with a particular focus on Urban Morphology.
2- Perceive the urban process and limits and potentialities of an Urban Plan. 
3- Scientific curiosity and propositional attitude on the domain of Urban Planning.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
I. Metodologia para a elaboração de Plano Estrutura 
Redes Estruturantes e Unidades Territoriais
Ambiente e Estrutura Ecológica
Mobilidade e Estrutura Viária
Centralidades e Distribuição Funcional 
II. Abordagem funcional quantitativa
População
Equipamentos 
Alojamento
Edificabilidade de Plano
III. Normativa urbanística 
Identificação de Formas Urbanas
Normativa relativa à Edificabilidade
Normativa relativa à Forma Urbana
Normativa relativa a Estratégia e Execução
IV. Planos 
Planos: História, conteúdos, metodologias, quadro jurídico
Reflexão sobre planos necessários

3.3.5. Syllabus:

I. Methodology to the production of Structure Plan 
Structuring Networks and Territorial Units
Environment and Ecological Structure
Mobility and Road Structure
Centralities and Functional Distribution 
II. Quantitative and functional approach
Population
Equipment 
Housing
Plan’s Construction
III. Urban Normative 
Urban Morphology Identification
Normative towards Construction
Normative towards Urban Morphology 
Normative towards an Execution Strategy
IV. Plans 
Plans: History, contents, methodologies, legal framework
Reflection on the necessary plans

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Há uma relação direta entre Conteúdos e Objetivos.
O conteúdo dos pontos I, II e III integra o essencial dos conhecimentos teóricos e práticos aplicáveis na 
elaboração de um plano de urbanização.
A perceção do processo urbanístico e das potencialidades e limites de um plano (e a consequente curiosidade 
científica suscitada pelos temas) será alcançada com base no conteúdo do ponto IV, mas também por um 
contínuo confronto (crítico e reflexivo) entre diagnóstico da realidade territorial e instrumentos técnicos de 
ordenamento.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
There is a direct correspondence between Contents and Objectives.
The content of points I, II, III incorporates the essential of the theoretical and pratical knowledge associated to 
the production of an Urbanization Plan.
The perception of the urban process as well as the limits and potentialities of an Urban Plan (and the 
associated scientific curiosity towards the subjects) shall be achieved pursuing the contents of point IV; but 
also through a continuous confrontation (reflexive and critical) of the diagnosis of the territorial reality with the 
technical instruments of spatial planning. 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia adotada assenta na articulação entre abordagens teóricas de sentido operativo (dinâmicas de 
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transformação de territórios urbanos, questões que suscita, caminhos e instrumentos para as conhecer e 
ordenar) e trabalhos práticos de aplicação desses instrumentos.
Os trabalhos práticos incidem sobre:
- Plano Estrutura de Cidade
- Ensaio relacionando Normativa Urbanística com Tecido Urbano.
A avaliação será mista, incluindo os trabalhos práticos, teste final e participação ativa nas aulas.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The chosen methodology articulates a theoretical approach, in the operative sense (dinamics of transformation 
of urban territories, the questions it raises, paths and instruments to know and spatialy plan them), and 
practical assignments that put in use those instruments.
The practical assignments focus on:
- Structure Plan for the City
- Tentative Urban Normative for the Urban Tissue.
The final evaluation will be mixed, including practical assignments, final exam and class participation.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Conforme objetivo enunciado, a transmissão do conhecimento articula saberes teóricos com a sua aplicação 
prática, referenciando-se a elaboração de um plano de urbanização.
A especial incidência em metodologia para elaboração de Plano Estrutura e em Normativa Urbanística é 
assegurada através dos trabalhos práticos.
A perceção do processo urbanístico e das potencialidades e limites de um plano (e a consequente curiosidade 
científica suscitada) será alcançada através de reflexões envolvendo a participação ativa dos alunos, ao longo 
de todas as aulas, em confronto contínuo entre diagnóstico da realidade territorial e instrumentos de 
ordenamento. 
A avaliação contínua estimula o processo. O teste final é concebido para avaliar o alcance dessa perceção.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

As stated above, the class articulates theoretical knowledge and its practical aplication, refering to the 
production of an Urban Plan.´
The special focus given to the methodology towards the elaboration of a Structure Plan and Urban Normative 
is assured through the practical assignments.
The perception of the urban process as well as the limits and potentialities of an Urban Plan (and the 
associated scientific curiosity) shall be achieved through debates involving the students’ participation in all 
classes, and through a continuous confrontation of the analysis of the territorial reality with the technical 
instruments of spatial planning. The continuous evaluation serves an incentive for the process. The final exam 
is conceived to access the reach of that perception.

3.3.9. Bibliografia principal:

- ALLMENDINGER, P. (2009), Planning Theory, Palgrave, N Iorque.
- CARVALHO, Jorge (2003), Ordenar a Cidade, Quarteto, Coimbra
- LYNCH, (1981), A Boa Forma da Cidade, Edições 70, Lisboa
- FERREIRA, Fonseca (2005), Gestão Estratégica de Cidades e Regiões, Gulbenkian, Lisboa
- LÔBO, Margarida Souza (1995), Planos de Urbanização à Época de Duarte Pacheco, FAUP, DGOTDU
- Normas para a Programação de Equipamentos Colectivos, (2002), DGOTDU, Lisboa
- MAGALHÃES, Manuela (2001), Arquitectura Paisagista – Morfologia e Complexidade, Editorial Estampa
- PORTAS, Nuno e outros (2011), Políticas Urbanas II, Gulbenkian, Lisboa
- HALL, P. (2002), Cities of tomorrow: an intellectual history of urban planning …, Wiley-Blackwell
- Plano de Urbanização da Póvoa de Varzim (DR, 1ª série, RCM n.º 15/2006),
http://www.cm-pvarzim.pt/municipio/plano-de-urbanizacao
Legislação:
- DL 380/99, de 22/09, com as alterações do DL 316/2007, de 19/09

Mapa IV - Geomarketing / Geomarketing

3.3.1. Unidade curricular:
Geomarketing / Geomarketing

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Daniel Margaça Magueta / 45 h

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
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3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 
pelos estudantes):

No final da unidade curricular, o aluno:

- Identifica e caracteriza áreas de aplicação de informação geográfica em marketing;
- Caracteriza o comportamento do consumidor em termos espaciais;
- Implementa modelos de localização comercial em sistemas de informação geográfica;
- Analisa o impacto da dimensão geográfica ao nível do preço e da promoção.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

By the end of the curricular unit, the student:

- Identifies and characterizes application areas for spatial information in marketing;
- Characterizes consumer behavior in spatial terms;
- Implements business location models in geographic information systems;
- Analyzes the impact of the geographical dimension in terms of price and promotion.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
- Marketing espacial
- Comportamento do consumidor e informação geográfica
- Localização comercial e informação geográfica
- Gestão de Marketing e informação geográfica

3.3.5. Syllabus:
- Spatial Marketing
- Consumer behavior and geographic information
- Location and commercial geographic information
- Marketing Management and Spatial Information

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os conteúdos programáticos da unidade curricular estão em coerência com os objetivos da mesma. 
A unidade curricular tem como objectivo fornecer aos alunos uma visão global das diferentes utilizações de 
sistemas de informação geográfica aplicadas num contexto de marketing.
O conteúdo programático da unidade curricular aborda conceitos de marketing de forma articulada com as 
suas aplicações espaciais, permitindo ao aluno a compreensão e consolidação dos mesmos através da 
metodologia de ensino prevista para a unidade curricular.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of the curricular unit are consistent with the objectives of the same.
The course aims to provide students with an overview of the different uses of geographic information systems 
applied in the context of marketing.
The syllabus of the curricular unit covers marketing concepts in coordination with their space applications, 
allowing the students to understand and consolidate them through the teaching methodology provided for the 
course.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas Teórico-Práticas. Breve apresentação teórica dos conteúdos, complementadas com a resolução de 
exercício de aplicação e com a análise de estudos de caso. (Textos/ Vídeos / Áudios).

Avaliação:
Exame Final 

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and Practical classes. Brief theoretical presentation of the contents, complemented with the 
resolution of application exercises and the analysis of case studies. (Texts / Videos / Audios).

Assessment:
Final Exam

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Como os objetivos de aprendizagem da unidade curricular passam pela aquisição de conhecimentos de 
marketing e a sua aplicação na resolução de problemas concretos utilizando sistemas de informação 
geográfica, propõe-se a utilização de uma metodologia de ensino ativa, baseada na resolução de exercícios 
práticos e análise de casos de estudo, fomentando a participação pró-ativa do aluno no processo de 
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aprendizagem.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

Since the learning objectives of the curricular unit includes the acquisition of marketing knowledge and its 
application in solving practical problems using geographic information systems, we propose the use of an 
active learning methodology, based on solving practical exercises and analysis of case studies, encouraging 
proactive participation of the student in the learning process.

3.3.9. Bibliografia principal:
- Gérard Cliquet (2002), “Geomarketing - Methods and Strategies in Spatial Marketing”, Iste;

- Peterson K. (2004), “The power of place - Advanced customer and location analytics for market planning”, 
Integras;

- Maguire D., Kouyoumjian V., Smith R. (2008), “The Business Benefits of GIS - An ROI Approach”, ESRI Press.

Mapa IV - Aplicações WebSIG / WebGIS Applications

3.3.1. Unidade curricular:
Aplicações WebSIG / WebGIS Applications

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Luís Jorge dos Santos Gouveia Marques Gonçalves / 45 h

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 
pelos estudantes):

No final da unidade curricular; o aluno:

- Compreende e sabe definir normas para publicação e processamento de dados espaciais definidas pelo 
Open Geospatial Consortium (OGC);

- Sabe implementar um servidor de mapas;

- Explica os tipos de tecnologia "client-side" disponíveis para construir uma aplicação de "web mapping";

- Sabe implementar uma aplicação web para consumir serviços implementados num servidor de mapas; 

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

By the end of this curricular unit, the student: 

demonstrate a clear understanding of the Open Geospatial Consortium (OGC) web mapping standards

demonstrate how to deploy a mapping server on the web

explain the types of client that can be used for web mapping

deploy a working client server for an example data set.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução às aplicações SIG na Internet/Intranet
1.1 Evolução da tecnologia
1.2 Tipos de mapas
1.3 Tecnologias atuais de "Web mapping" e "WebSIG"
2. Servidores de mapas na Web
2.1 Sistemas interoperáveis e não interoperáveis
2.2 Especificações WMS, WFS, WFS-T e WPS
2.3 Aplicações clientes e servidores WFS
2.4 Especificação Styled Layer Description
3. Serviços Web
3.1 Noções básicas
3.2 Publicação e consumo de Serviços Web baseados em SOAP, REST e JSON
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3.3 Consumo de Serviços Web orientados a bases de dados
4. Desenvolvimento "client-side"
4.1 Frameworks de desenvolvimento
4.2 Bibliotecas javascript para web mapping
4.3 Construção de uma aplicação websig

3.3.5. Syllabus:
1. Introduction to GIS applications in the Internet / Intranet
     1.1 Evolution of technology
     1.2 Types of maps in the internet/intranet
     1.3 Current rechnologies "Web mapping" and "WebGIS"
2. Web map servers
      2.1 Interoperable and non-interoperable systems
      2.2 WMS, WFS, WFS-T and WPS Specifications 
      2.3 WFS clients and servers
      2.4 Styled Layer Description Specification
3. Web services
      3.1 Basics
      3.2 Publication and consumption of Web services based on SOAP, REST and JSON
      3.3 Consumption of Web Services oriented databases
4. "Client-side" development
      4.1 Frameworks for development
      4.2 Javascript libraries for WebGIS aplplications 
      4.3 Building a web mapping application

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os conteúdos programáticos da disciplina estão em coerência com os objetivos da mesma. O objetivo geral da 
disciplina é transmitir aos alunos alguns dos mais importantes conceitos necessários ao desenvolvimento de 
aplicações SIG na Web, em particular no que respeita às especificações do Open Geospatial Consortium e das 
tecnologias atuais disponíveis dos lados servidor e cliente neste tipo de aplicações. Assim, o conteúdo 
programático da disciplina aborda esses conceitos, permitindo aos alunos construir também um corpo de 
conhecimentos que garantem uma visão global da temática.

A consonância entre os objetivos específicos e as linhas programáticas da disciplina é evidente quando se 
confrontam os itens acima que os abordam.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus contents are coherent with the curricular unit’s objectives. The general objective of the curricular 
unit is to convey to the students the most important concepts related with the development of Web GIS 
applications, in particular those concerning with the specifications of the Open Geospatial Consortium and the 
current technologies available for server and client side web technolgies available to develop this type of 
applications.. Thus, the syllabus includes these concepts, allowing the students to build a body of knowledge 
supporting a global vision of the theme.

The coherence between specific objectives and syllabus contents is evident when comparing the 
corresponding items in each frame.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teórico-práticas com recurso a metodologias ativas (trabalhos em grupo, resolução de exercícios, 
individualmente e/ou em grupo, de reflexão sobre as temáticas abordadas).

A avaliação na disciplina será por Avaliação Final.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical – practical classes using active learning methodologies (workgroup assignments, resolution of 
exercises individually or in group and discussions over the class contents).

The curricular unit evaluation will be done through a final examination.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular:
Os objetivos da Unidade Curricular são alcançados pela utilização de uma metodologia de ensino 
preferencialmente activa. Esta metodologia ativa apoia-se fundamentalmente em trabalhos e exercícios 
práticos que levam os alunos a participar e a serem pró-ativos. Desta forma, os diversos conceitos básicos 
envolvidos são mais facilmente compreendidos e consolidados. 

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
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outcomes:
The learning outcomes of the curricular unit will be attained through the use of an (mainly) active learning 
methodology. This methodology is fundamentally supported upon practical exercises and work assignments 
which induce the students to participate and be proactive. In this way, the different basic concepts involved are 
easily understood and apprehended.

3.3.9. Bibliografia principal:
- Mitchell, T. (2005) "Web Mapping Illustrated: Using Open Source GIS Toolkits"

- Suzana, S.L. (2011) "Web-based GIS, Mapping Services and Applications (ISPRS Book Series)"

- Funk, T. (2008) "Web 2.0 and Beyond: Understanding the New Online Business Models, Trends, and 
Technologies"

- Alonso, H., Casati, F., Kuno, H. and Machiraju. V. (2010) "Web Services: Concepts, Architectures and 
Applications (Data-Centric Systems and Applications)"

- (2005) "Web and Wireless Geographical Information Systems: 5th International Workshop, W2GIS 2005, 
Lausanne, Switzerland, Proceedings ... Applications, incl. Internet/Web, and HCI).

- Lake R. (2001). “GML 2.0: Enabling the Geospatial Web” Geospatial Solutions, p38.

- Cox, S., Daisey, P., Lake, R., Portele. C., and Whiteside, A. (2005). OpenGIS® Geography Markup Language 
(GML) Encoding Specification. Open GIS Consortium. (disponível como PDF em 
http://www.opengeospatial.org/). 

Mapa IV - Processamento de Dados Geofísicos / Geophisical Data Processing

3.3.1. Unidade curricular:
Processamento de Dados Geofísicos / Geophisical Data Processing

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Luís Filipe Fuentefria Menezes Pinheiro / 52 h

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 

pelos estudantes):
Com esta disciplina pretende-se que o aluno fique familiarizado com a teoria fundamental do Processamento 
Digital de Sinal, com aplicação a dados geofísicos, em particular a dados de reflexão sísmica multicanal 2D e 
3D. Pretende-se que o aluno compreenda a teoria de Fourier 1D e 2D e de análise espectral, assim como com a 
Teoria de Sistemas. Pretende-se que o aluno seja capaz de efectuar análises espectrais, implementar filtros 
digitais e aplica-los a casos reais. Os conceitos fundamentais são apresentados nos domínios contínuos e 
discreto e aplicados na prática a dados reais, utilizando o software Matlab e software standard da indústria 
para processamento de dados de reflexão sísmica multicanal (SPW).

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 

the students):
With this discipline the student will be familiarized with the fundamental theory of Digital Signal Processing, 
with applications to geophysical data, in particular 2D and 3D multichannel seismic reflection data. The student 
should understand 1D and 2D Fourier theory and Spectral Analysis, as well as the fundamentals of Systems 
Theory. The student should be able to do spectral analysis, implement digital filters and apply them to real 
datasets. The major concepts are presented both for analog and digital signals (continuous and discrete 
signals) and applied in practice to real datasets, using Matlab and standard software in the oil and gas industry 
(SPW).

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Sinal e Ruído. Sinais e sistemas analógicos e digitais. ADC’s e DAC’s. Teorema da amostragem e “aliasing”. 
Introdução às Funções Generalizadas (Distribuições). Sucessões, Transformadas-Z e Transformadas de 
Fourier. Teoremas sobre Transformadas Integrais. Estimação espectral. Análise e síntese e de Fourier. 
Transformada de Fourier contínua e discreta. Algoritmo FFT. Sistemas lineares e filtros digitais (FIR e IIR). 
Sistemas AR, MA e ARMA. Filtragem nos domínios do tempo e da frequência. Resposta Impulsional, Função 
de Transferência e Resposta na Frequência de um filtro digital. Representação de um sistema LTI através de 
Polos e Zeros. Convolução, Desconvolução, Autocorrelação e Correlação Cruzada. Fase Mínima, fase zero e 
fase mista. Desconvolução estocástica e Filtros de Wiener. Desconvolução preditiva. Notch Filters. 
Transformadas de Fourier bidimensionais. Filtragem e aliasing no domínio F-K. Transformadas Radon e 
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domínio Tau-P. Transformadas de Hilbert e sinal analítico.

3.3.5. Syllabus:
Signal and noise. Analog and digital signals and systems. ADC’s and DAC’s. Sampling theorem and “aliasing”. 
Introduction to Generalized Functions (Distributions). Discrete sequences, Z-Transforms and Fourier 
Transforms. Main theorems on integral transforms. Spectral Estimation. Fourier analysis and synthesis. 
Discrete and continuous Fourier Transforms. The Fast Fourier Transform algorithm (FFT). Linear systems and 
digital filters (FIR and IIR). AR, MA and ARMA systems. Filtering in space/time and frequency domains. Impulse 
response of a system, Transfer Funcion and Frequency Response of digital filters. Representation of an LTI 
system through poles and zeroes. Convolution, deconvolution, Autocorrelation and Cross-correlation. 
Minimum Phase, zero phase and mixed phase. Stochatic deconvolution and Wiener filters. Predictive 
deconvolution. Notch Filters. 2D Fourier Transforms. Filtering and aliasing in the F-K domain. Radon 
Transforms and Tau-P domain. Hilbert transf. and the analitical.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os conteúdos programáticos pretendem dar ao aluno as bases teóricas para compreender as técnicas de 
processamento digital de dados geofísicos. Durante toda a disciplina são abordados os conceitos mais 
importantes nos domínios contínuo e discreto, de forma a que o aluno obtenha uma perspectiva mais geral da 
teoria de processamento de sinal e de sistemas. São ensinadas as várias técnicas mais importantes e é 
efectuada a sua aplicação a casos reais, o que permite ao aluno consolidar os conceitos teóricos através da 
sua aplicação. Os conteúdos programáticos estão articulados de forma a que os conceitos apresentados 
anteriormente sejam utilizados nas conceitos mais complexos que são ensinados de seguida.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The discipline contents aim to give the student the theoretical basis to understand the digital signal processing 
techniques applied to geophysical data. Throughout the discipline all the main concepts are derived for both 
for continuous and discrete domains, so that the student gets a more general perspective of the theory of 
signal processing. The main techniques of signal processing applied to geophysical data are shown and are 
applied to real datasets, which allows the student to consolidate theoretical concepts through their application. 
The programme contents are articulated in a way that concepts introduced previously are used for more 
complex concepts that follow.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino 
Durante as aulas teórico-práticas, a exposição das matérias teóricas é intercalada com perguntas frequentes 
aos alunos e execução de exercícios práticos, alguns dos quais os alunos resolvem em casa e entregam para 
avaliação. Todos os conceitos teóricos são aplicados ao processamento de dados geofísicos reais, o que 
permite aos alunos consolidarem os conceitos e compreenderem a sua aplicação.

Avaliação:

(1) Avaliação Contínua: 3 Mini-Testes ao longo da leccionação da disciplina (70% da Nota Final) + Trabalhos 
Práticos e Questionários das Aulas Práticas (30% da Nota Final)

(2) Exame Final Escrito: (70% da Nota Final) + Trabalhos Práticos e Questionários das Aulas Práticas (30% da 
Nota Final). 

Nota mínima na Parte Escrita para obter aprovação na Disciplina (Média dos 3 mini-testes, ou Nota do Exame 
Final): 6.5 Valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies
During the theoretical/practical classes, the exposition of the theoretical subjects is intercalated with frequent 
questions to the students and the execution of practical exercises, some of which the students solve at home 
and deliver for evaluation. All the theoretical concepts are applied to the processing of real geophysical 
datasets, which allows the students to consolidate the concepts and understand their practical applications.

Evaluation:

(1) Continuous Evaluation: 3 Mini-Tests during the semester (70% Final Mark) + Practical works and 
questionnaires during the theoretical/practical classes (30% Final Mark)

(2) Final written Exam: (70% Final Mark) + Practical works and questionnaires during the theoretical/practical 
classes (30% Final Mark). 

Minimum classification in the written evaluation to obtain approval in the discipline (Average of the 3 mini-
tests, or the mark of the final exam: 6.5/20.
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3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Uma vez que um dos principais objectivos é que os alunos obtenham uma boa visão global da Teoria dos 
Sistemas e das Várias Técnicas de Processamento Digital de Sinais aplicadas ao processamento de dados 
geofísicos, e que sejam capazes de os aplicar, a utilização de aulas teórico-práticas, em que se resolvem 
exercícios à medida que vão sendo leccionadas as matérias teóricas ajuda muito os alunos a compreenderem 
em particular os conceitos mais complexos. Por outro lado, o facto de aplicarem estas técnicas a uma série de 
casos reais permite-lhes compreender as vantagens e os problemas de cada técnica. A resolução de 
exercícios em casa permite-lhes verificar se compreenderam os conceitos e esclarecer as dúvidas que 
eventualmente possam existir.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

Since one of the main objectives of this discipline is that the students get a good global understanding of the 
fundamentals of Systems’ Theory and the various Digital Signal Processing Techniques applied to the 
processing of geophysical data, and that they are able to apply these techniques to real datasets, the 
organization of the theoretical/practical classes, in which exercises and questions on the various topics are 
solved as they are being taught, helps a lot the students to better understand and master in particular the most 
complex concepts. On the other hand, the fact that they apply all these techniques to a series of real datasets, 
allows them to fully understand the advantages and problems of each particular technique. The resolution of 
exercises at home allows them to check if they fully understood the main concepts and to enlighten any 
doubts that may subsist.

3.3.9. Bibliografia principal:

(1) Seismic data analysis, O. Yilmaz, Soc. Expl. Geophysicists, Tulsa, OK, (2001), 2 Vols.
(2) Earth Sounding Analysis: Processing versus Inversion. Claerbout, J.F., Blackwell (1992).
(3) Geophysical Signal Analysis. Robinson, E.A. and Treitel, S.,Prentice-Hall (1980)
(4) Digital Signal Processing, Openheim, A. and Schaffer, R., Prentice-Hall (1975). 
(5) Introduction to Digital Signal Processing, Kuc, R., McGraw-Hill (1988) 
(6)The Fourier Transform and its Applications. Bracewell, R.,McGraw-Hill (2nd ed, rev.) (1986) (7) First 
Principles of Discrete Systems and Digital Signal Processing. Strum, R.D. and Kirk, D.E. Addison-Wesley Publ. 
Comp. (1989)
(8) Seismic Data Processing: Theory and Practice, Hatton, L., Worthington, M.H. and Makin, J., Blackwell Sci. 
Publ. (1986).
(9) Exploration Seismology, Sheriff, R.E. and Geldart, L.P.,Cambridge University Press (1985)

Mapa IV - Tráfego e Segurança Rodoviária / Traffic and Road Safety

3.3.1. Unidade curricular:
Tráfego e Segurança Rodoviária / Traffic and Road Safety

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Agostinho António Rocha Correia e Almeida da Benta / 60 h 

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 

pelos estudantes):
No final da unidade curricular os estudantes devem atingir os seguintes objetivos:
1- Saber caracterizar uma corrente de tráfego;
2- Efetuar campanhas de recolha de dados de tráfego, quer em plena via, quer em intersecções;
3- Efetuar a determinação de níveis de serviço e outros indicadores de desempenho nos vários elementos de 
uma estrada;
4- Conhecer os vários tipos e configurações de intersecções;
5- Conhecer as regras de conceção geométrica de intersecções;
6- Conhecer os vários tipos de sinalização e a sua implementação;
7- Conceber o projeto de sinalização e segurança para traçados de estradas;
8- Conhecer os principais aspetos ligados à segurança rodoviária;
9- Saber detetar e corrigir zonas do traçado rodoviário que manifestem elevada sinistralidade.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

At the end of the curricular unit the students should achieve the following objectives:
- Learn to characterize a traffic stream;
- Carry out campaigns to collect traffic data in road basic segments and intersections;
- Carry out the determination of service levels and other performance indicators in the various elements of a 
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road;
- Know the various types and configurations of intersections;
- Know the rules of intersections geometric design;
- Know the various types of traffic signals and its implementation;
- Design a project for safety and signaling of roads;
- Know the main aspects of road safety;
- Know how to detect and correct areas of the road network which express high accident rates.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1 – Correntes de tráfego
1.1 – Diagrama espaço-tempo
1.2 – Caracterização microscópica
1.3 – Caracterização macroscópica
1.4 – Relação entre débito, concentração e velocidade
1.5 – Recolha e análise de dados de tráfego
1.6 – Matriz origem/destino em intersecções
1.7 – Modelos de correntes de tráfego
1.8 – Propagação de perturbações
2 – Capacidade e níveis de serviço
2.1 – Estradas de 2 vias
2.2 – Estradas de vias múltiplas
2.3 – Auto-estradas
3 – Intersecções
3.1 – Tipologias de intersecções
3.2 – Caracterização do funcionamento dos vários tipos de cruzamentos
3.3 – Critérios de seleção
3.4 – Intersecções prioritárias
3.5 – Rotundas
3.6 – Intersecções reguladas por sinais luminosos
4 – Sinalização Rodoviária
4.1 – Distâncias de visibilidade
4.2 – Sinalização
4.3 - Telemática
5 – Segurança Rodoviária
5.1 – Sinistralidade rodoviária
5.2 – Técnicas de análise e soluções a adotar
5.3 – Avaliação de medidas

3.3.5. Syllabus:
1 – Traffic streams
1.1 – Space-time diagram
1.2 – Microscopic Characterization
1.3 – Macroscopic characterization
1.4 – Flow, speed and density relationships
1.5 – Collection and analysis of traffic data
1.6 – Origin-destination matrix at intersections
1.7 – Models of traffic flow
1.8 – Shock waves in traffic streams
2 – Capacity and level of service analysis
2.1 – Two-lane highways
2.2 – Multilane highways
2.3 – Freeways
3 - Intersections
3.1 – Types of intersections
3.2 – Operation characterisation of the various types of intersections
3.3 – Selection criteria
3.4 – Priority intersections
3.5 – Roundabouts
3.6 – Signalized intersections
4 - Road Signs
4.1 – Visibility distances
4.2 – Traffic Signs
4.3 - Telematics
5 - Road Safety
5.1 - Road Accidents
5.2 - Technical analysis and solutions to be adopted
5.3 - Evaluation of measures

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os conteúdos programáticos desta unidade curricular encontram-se organizados em cinco grandes capítulos. 
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O primeiro onde se apresentam aos estudantes os principais conceitos de base ligados à engenharia de 
tráfego, bem como o modo como devem ser efetuadas as campanhas de recolha de dados de tráfego. No 
segundo expõem-se as metodologias de avaliação da capacidade e níveis de serviço em estradas. O terceiro 
trata a temática das intersecções rodoviárias, enquanto no quarto se apresentam os vários tipos de 
sinalização existentes e as principais regras para a elaboração de projetos deste tipo. Finalmente, no quinto 
capítulo são expostos as principais questões relativas à segurança rodoviária. Este programa permitirá aos 
estudantes atingir os objetivos definidos para a unidade curricular e já apresentados da seguinte forma:
- Capítulo 1 – objetivos 1 e 2;
- Capítulo 2 – objetivo 3;
- Capítulo 3 – objetivos 4 e 5;
- Capítulo 4 – objetivos 6 e 7;
- Capítulo 5 – objetivos 8 e 9.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:

The syllabus of this curricular unit is organized into five main chapters. In The first are showed to students the 
main basic concepts related to traffic engineering, as well how they should conduct campaigns to collect 
traffic data. In the second are exposed the methodologies for the analysis of capacity and level of service on 
roads. The third deals with the theme of road intersections, while in the fourth are presented the various types 
of traffic signs and the main rules for the development of such projects. Finally, in the fifth chapter are exposed 
major issues related to road safety. This program will allow students to achieve the objectives set for the 
course and now presented as follows:
- Chapter 1 - Objectives 1 and 2;
- Chapter 2 - Objective 3;
- Chapter 3 - Objectives 4 and 5;
- Chapter 4 - Objectives 6 and 7;
- Chapter 5 - Objectives 8 and 9.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição oral dos principais conceitos, princípios e aspetos relacionados com os temas que compõem o 
programa.
Elaboração por parte dos alunos de trabalhos práticos com vista à consolidação dos assuntos abordados.
Método de avaliação contínuo.
A avaliação será composta por testes e trabalhos práticos a realizar ao longo do semestre letivo.
Todos os elementos de avaliação serão classificados na escala de 0 a 20 valores, sendo que os alunos terão 
de ter uma nota mínima de 9,5 valores na nota final para obterem aprovação. A nota final será obtida por: Nota 
final = 70% Testes + 30% Trabalhos Práticos
Todos os alunos, incluindo os alunos com estatutos especiais (DA, Trabalhadores estudantes, …) terão de 
entregar todos os trabalhos práticos para obterem frequência à unidade curricular.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lecture with oral presentation of the main concepts.
Application of those concepts in projects. 
Continuous evaluation
The evaluation will consist of written tests and projects to be done during the curricular unit.
The final grade will consist of: Final grade = 70% tests + 30% projects.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

A exposição oral dos conteúdos e a realização de trabalhos em que os alunos possam demonstrar que sabem 
aplicá-los são as estratégias de ensino que se considerou mais adequadas para se atingir os objetivos de 
aprendizagem definidos para a unidade curricular.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The oral presentation of the syllabus and the elaboration of projects in which the students can demonstrate 
that they know how to apply them, are the teaching strategies that are considered most appropriates for 
achieving the learning outcomes set for the curricular unit.

3.3.9. Bibliografia principal:
O’Flaherty, C.A. et al.. Transport Planning and Traffic Engineering. Arnold, London, U.K.
Highway Capacity Manual. Transportation Research Board, National Research Council, Washington, D.C., 
U.S.A.
Road Traffic in Urban Areas. Institution of Highways and Transportation & Department of Transport, London, 
U.K.
May, A. D. – Traffic Flow Fundamentals, Prentice Hall, New Jersey, 1990.

Mapa IV - Infraestruturas de Transporte / Transport Infrastructures

Página 68 de 92NCE/12/00211 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

15-10-2012http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=9da6f9cd-d60b-3475...



3.3.1. Unidade curricular:
Infraestruturas de Transporte / Transport Infrastructures

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Agostinho António Rocha Correia e Almeida da Benta / 60 h

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

<sem resposta>

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 
pelos estudantes):

1 - Adquirir competências mínimas para intervir na conceção e na coordenação de projetos de infraestruturas 
rodoviárias.
2 - Conhecer as metodologias de fixação das características geométricas de estradas de duas vias e de 
autoestradas. 
3 - Saber executar projeto geométrico de obras lineares através de aplicações informáticas dedicadas.
4 - Conhecer os fundamentos da operação e da gestão da infraestrutura e dos serviços ferroviários.
5 - Conhecer os conceitos fundamentais das vias férreas e do material circulante.
6 - Apreender os princípios para a definição geométrica de ferrovias e conhecer as principais condicionantes 
associadas ao traçado ferroviário.
7 - Aprender os princípios fundamentais da interação via-veículo e do dimensionamento das infraestruturas 
ferroviárias.
8 - Conhecer os fundamentos da operação e da gestão da infraestrutura e dos serviços aeroportuários.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by 
the students):

1- Acquiring the main skills to act on design and coordination of road infrastructure projects.
2- Acquiring methodologies for setting the geometric characteristics of dual carriageways and motorways.
3- Learn how to perform geometric design using dedicated applications.
4- Learn the fundamentals of the operation and management of rail infrastructure and services.
5- Understand the fundamental concepts of railways and rail transportation.
6- Learn the rules for geometric definition of railways and understand the major constraints for rail track 
implementation.
7- Learn the fundamentals of vehicle-rail track interaction and design of rail infrastructure.
8- Learn the fundamentals of operation and management for infrastructure and airport facilities.

3.3.5. Conteúdos programáticos:

Módulo 1 - Complementos de infraestruturas rodoviárias:
- Projeto geométrico de autoestradas interurbanas
- Projeto geométrico de autoestradas suburbanas
- Projeto geométrico de autoestradas urbanas
- Drenagem de estradas e autoestradas (drenagem longitudinal, transversal e subterrânea).
- Velocidades de circulação e níveis de serviço
- Segurança e comodidade
Módulo 2 - Infraestruturas ferroviárias;
- Planeamento ferroviário
- Fundamentos da operação e da gestão da infraestrutura e ferroviárias
- Principais elementos das ferrovias
- Principais condicionantes de traçado
- Características geométricas
- Princípios fundamentais da interação via-veículo.
Módulo 3- Infraestruturas aeroportuárias
- Operação e gestão de infraestruturas aeroportuárias
- Projeto aeroportuário e respetiva normalização
- Pavimentos de aeroportos, características e dimensionamento
-drenagem de pavimentos aeroportuários.
- Gestão e conservação de pavimentos aeroportuários.

3.3.5. Syllabus:
Part 1 - Road infrastructure
- Geometric design of interurban highways
- Geometric design of suburban highways
- Geometric design of urban highways
- Drainage on highways (surface and underground drainage).
- Free speeds and service levels
- Safety and comfort
Part 2 - Rail Infrastructure;
- Rail planning
- Fundamentals of the operation and management of rail infrastructure 
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- Main components of the railroads
- Major geometric design constrains
- Geometric design
- Fundamental principles of interaction vehicle-railway.
Part 3 - Airports
- Operation and management of airport infrastructure
- Airport design and standards
- Airport pavements, materials and design
- Airport pavements drainage.
- Management and maintenance of airport pavements.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Os conteúdos programáticos desta unidade curricular encontram-se organizados em três grandes partes. A 
primeira onde se apresentam aos estudantes conceitos avançados de engenharia rodoviária. Na segunda são 
apresentados conceitos gerais e de projeto no âmbito das infraestruras ferroviárias. A terceira trata a temática 
das infraestruturas aeroportuárias. Este programa permitirá aos estudantes atingir os objetivos definidos para 
a unidade curricular e já apresentados da seguinte forma:
- Parte 1 – objetivos 1, 2 e 3;
- Parte 2 – objetivo 3, 5, 6 e 7;
- Parte 3 – objetivos 8, 9, 10 e 11.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of this course is organized into three major parts. In the first one the students learn advanced 
concepts of road engineering. The second presents the general concepts of railway infrastructures and railway 
design. The third deals with the issue of airport infrastructure. This program will allow students to achieve the 
goals set for the course, as follows:
- Part 1 – objectives 1, 2 and 3;
- Part 2 - objectives 3, 5, 6 and 7;
- Part 3 - objetives 8, 9, 10 and 11.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação oral dos principais conceitos.
Aplicação desses conceitos em projetos simulando projetos reais.
Avaliação contínua.
A avaliação consistirá de provas escritas e projetos a serem realizados durante a unidade curricular. A 
apresentação oral dos projetos é obrigatória.
A nota final será composta de: Nota Final = testes de 50% + 50% de projetos.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lecture with oral presentation of the main concepts.
Application of those concepts in projects. 
Continuous evaluation
The evaluation will consist of written tests and projects to be done during the curricular unit. Oral presentation 
of the projects is required.
The final grade will consist of: Final grade = 50% tests + 50% projects.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular:

Atendendo que se trata de assuntos marcadamente tecnológicos é fundamental uma forte interligação entre a 
aprendizagem dos conceitos teóricos e as suas aplicações práticas.
A apresentação oral dos principais conceitos permitirá um primeiro contacto com os conteúdos do programa e 
uma aprendizagem teórica mínima necessária ao início das aplicações práticas a realizar nos projetos 
práticos. A aplicação desses conceitos em projetos simulando projetos reais permitirá adquirir competências 
práticas e consolidar os conceitos teóricos que suportam a elaboração dos projetos.
Avaliação contínua e as apresentações orais dos projetos desenvolvidos fomentam a responsabilização 
individual e permitem desenvolver as capacidades críticas e expositivas dos alunos.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes:

The subjects here studded are markedly technological subjects, so a strong interconnection between learning 
theoretical fundamental concepts and their practical applications will be very important.
The oral presentation of key concepts will allow a first contact with the program content and learning minimum 
theoretical information required to start practical applications to be implemented in practical projects. The 
application of these concepts in projects simulating real projects will allow acquire practical skills and 
consolidate the theoretical concepts that support the development of projects.
Continuous evaluation and oral presentations of the projects will develop and to encourage individual 
responsibility and allow to develop the skills on reflexive analyses and expository students.
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3.3.9. Bibliografia principal:
- N. J. Garber and L.A. Hoel – Traffic & highway engineering. fourth edition. CENGAGE LEARNING. 2009

- O’Flaherty, C.A. et al.. Transport Planning and Traffic Engineering. Arnold, London, U.K.

- Highway Capacity Manual. Transportation Research Board, National Research Council, Washington, D.C., 
U.S.A.

- Senço, W. d. (2007). Manual de Técnicas de Pavimentação. São Paulo, Editora PINI.

- Shahin, M. Y. (2005). Pavement management for airports, roads, and parking lots. New York, Springer.

- Planning and Design of Airports, Fifth Edition. Robert Horonjeff, Francis McKelvey, William Sproule - 2010 

- Railway Track Engineering. Mundrey - 2007 - Tata McGraw-Hill Education. 5th edition.

4. Descrição e fundamentação dos recursos docentes

4.1 Descrição e fundamentação dos recursos docentes

4.1.1. Fichas curriculares dos docentes

Mapa V - Ana Isabel Couto Neto da Silva Miranda

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Isabel Couto Neto da Silva Miranda

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Departamento de Ambiente e Ordenamento

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa V - Carlos Daniel Borges Coelho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Daniel Borges Coelho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Departamento de Engenharia Civil

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
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100

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

Mapa V - Ciro Alexandre Domingues Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ciro Alexandre Domingues Martins

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100

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

Mapa V - Filomena Maria Cardoso Pedrosa Ferreira Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Filomena Maria Cardoso Pedrosa Ferreira Martins

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Departamento de Ambiente e Ordenamento

4.1.1.4. Categoria:

Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa V - João Paulo da Fonseca Hespanha de Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Paulo da Fonseca Hespanha de Oliveira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
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Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa V - Joaquim José de Castro Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Joaquim José de Castro Ferreira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa V - José de Jesus Figueiredo da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José de Jesus Figueiredo da Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):

Departamento de Ambiente e Ordenamento

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa V - Maria Helena Gomes de Almeida Gonçalves Nadais

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Maria Helena Gomes de Almeida Gonçalves Nadais

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
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Departamento de Ambiente e Ordenamento

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa V - Mário Miguel Azevedo Cerqueira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Miguel Azevedo Cerqueira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):

Departamento de Ambiente e Ordenamento

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Myriam Alexandra dos Santos Batalha Dias Nunes Lopes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Myriam Alexandra dos Santos Batalha Dias Nunes Lopes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Departamento de Ambiente e Ordenamento

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa V - Irina Adriana Saur Amaral

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Irina Adriana Saur Amaral

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 
em A1):

Página 74 de 92NCE/12/00211 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

15-10-2012http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=9da6f9cd-d60b-3475...



<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
50

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Eduardo Anselmo Ferreira da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eduardo Anselmo Ferreira da Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Departamento de Geociências

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100

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

Mapa V - Hélder Troca Zagalo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Hélder Troca Zagalo

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática (DETI)

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Luísa Maria Gomes Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luísa Maria Gomes Pereira
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Coordenador ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa V - António Manuel Teixeira Barbeito

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Manuel Teixeira Barbeito

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100

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

Mapa V - Ana Rita Paçó Calvão

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Ana Rita Paçó Calvão

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa V - Luís Jorge dos Santos Gouveia Marques Gonçalves
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Jorge dos Santos Gouveia Marques Gonçalves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Eduardo Anselmo Moreira Fernandes de Castro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eduardo Anselmo Moreira Fernandes de Castro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Departamento de Ciências Sociais, Jurídicas e Políticas

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100

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

Mapa V - João José Lourenço Marques

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João José Lourenço Marques

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa V - Paulo António Santos Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo António Santos Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Jorge António Oliveira Afonso de Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge António Oliveira Afonso de Carvalho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100

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

Mapa V - João Gonçalo Gomes Paiva Dias

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Gonçalo Gomes Paiva Dias

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa V - Hélder José Rodrigues Gomes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Hélder José Rodrigues Gomes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa V - Frederico Amado de Moura e Sá

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Frederico Amado de Moura e Sá

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território

4.1.1.4. Categoria:

Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa V - Daniel Margaça Magueta

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Daniel Margaça Magueta

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa V - Luís Filipe Fuentefria Menezes Pinheiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Filipe Fuentefria Menezes Pinheiro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Departamento de Geociências

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa V - Agostinho António Rocha Correia e Almeida da Benta

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Agostinho António Rocha Correia e Almeida da Benta

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Departamento de Engenharia Civil

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

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

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos

4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff

Nome / Name Grau / 
Degree Área científica / Scientific Area Regime de tempo / 

Employment link
Informação/ 
Information

Ana Isabel Couto Neto da 
Silva Miranda

Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100 Ficha submetida

Carlos Daniel Borges 

Coelho
Doutor Engenharia Civil 100 Ficha submetida

Ciro Alexandre Domingues 
Martins

Doutor Engenharia Informática 100 Ficha submetida

Filomena Maria Cardoso 

Pedrosa Ferreira Martins
Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100 Ficha submetida
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<sem resposta>

4.2. Dados percentuais da equipa docente do ciclo de estudos

4.2.1.a Número dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral na Instituição:
26

4.2.1.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral na Instituição (campo de preenchimento 
automático calculado após a submissão do formulário):

98,1

4.2.2.a Número dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à Instituição por um período 

superior a três anos:
25

4.2.2.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à Instituição por um 
período superior a três anos (campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário):

João Paulo da Fonseca 
Hespanha de Oliveira Doutor Cadastro Predial; Metodologias de 

Desenvolvimento de Software; Direitos Reais 100 Ficha submetida

Joaquim José de Castro 
Ferreira Doutor Engenharia Informática 100 Ficha submetida

José de Jesus Figueiredo 
da Silva Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100 Ficha submetida

Maria Helena Gomes de 
Almeida Gonçalves Nadais Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100 Ficha submetida

Mário Miguel Azevedo 
Cerqueira Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100 Ficha submetida

Myriam Alexandra dos 
Santos Batalha Dias Nunes 
Lopes

Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100 Ficha submetida

Irina Adriana Saur Amaral Doutor Gestão industrial / Industrial Management 50 Ficha submetida

Eduardo Anselmo Ferreira 
da Silva Doutor Geoquímica Ambiental / Environmental 

geochemistry 100 Ficha submetida

Hélder Troca Zagalo Doutor Engenharia Informática / Informatics Engineering 100 Ficha submetida

Luísa Maria Gomes Pereira Doutor Engenharia Geográfica / Geo-Information 100 Ficha submetida

António Manuel Teixeira 
Barbeito Mestre Engenharia Geográfica /Geographical Engineering 100 Ficha submetida

Ana Rita Paçó Calvão Mestre Sistemas de Informação Geográfica / Geographic 
Information Systems 100 Ficha submetida

Luís Jorge dos Santos 
Gouveia Marques 
Gonçalves

Mestre Geoinformação / Geo-information 100 Ficha submetida

Eduardo Anselmo Moreira 
Fernandes de Castro Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente / Environment 

Applied Sciences 100 Ficha submetida

João José Lourenço 
Marques Doutor Ciências Sociais / Social Sciences 100 Ficha submetida

Paulo António Santos Silva Doutor Planeamento Regional e Urbano / Urban and 
Regional Planning 100 Ficha submetida

Jorge António Oliveira 
Afonso de Carvalho Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente / Applied 

Environmental Sciences 100 Ficha submetida

João Gonçalo Gomes Paiva 
Dias

Doutor Engenharia Informática / Computer Engineering 100 Ficha submetida

Hélder José Rodrigues 
Gomes Mestre Engenharia Electrónica e Telecomunicações / 

Electronics and Telecommunications Engineering 100 Ficha submetida

Frederico Amado de Moura 
e Sá Mestre

Planeamento Regional e Urbano / Urban and 
Regional Planning 100 Ficha submetida

Daniel Margaça Magueta Mestre Economia / Economics 100 Ficha submetida

Luís Filipe Fuentefria 
Menezes Pinheiro

Doutor GEOFÍSICA MARINHA 100 Ficha submetida

Agostinho António Rocha 
Correia e Almeida da Benta Doutor Engenharia Civil / Civil Engineering 100 Ficha submetida

2650

Página 81 de 92NCE/12/00211 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

15-10-2012http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=9da6f9cd-d60b-3475...



94,3

4.2.3.a Número dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral com grau de doutor:
21

4.2.3.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral com grau de doutor (campo de 
preenchimento automático calculado após a submissão do formulário):

79,2

4.2.4.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um 
ano:

5

4.2.4.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um 
ano (campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário):

18,9

4.2.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha):
6

4.2.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) (campo 
automático calculado após a submissão do formulário):

22,6

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente 
actualização:

Os inquéritos realizados a alunos e docentes constituem um requisito indispensável do sistema de avaliação 
da qualidade do ensino. Os inquéritos de apreciação do processo de ensino-aprendizagem, a que os alunos 
respondem online, foram estruturados em 4 módulos principais: a auto-avaliação dos alunos, as horas de 
trabalho semanais para a unidade curricular, a apreciação dos alunos relativamente à unidade curricular e a 
apreciação dos alunos relativamente aos docentes das unidades curriculares. Em 2008/09 iniciou-se um piloto 
de um Sistema de Gestão da Qualidade do Ensino-Aprendizagem, que reforça e institucionaliza os 
procedimentos de análise dos resultados dos inquéritos e, como consequência dessa análise, a proposta ao 
Conselho Pedagógico de medidas visando a correção das deficiências detetadas ao nível individualizado das 
unidades curriculares, bem como da coordenação entre elas e do equilíbrio das quantidades de trabalho 
exigido ao aluno. No corrente ano lectivo de 2012/13 o novo sistema está em utilização em todos os cursos da 
UA. Este sistema fornece um suporte informático integrado a todo o processo de gestão da qualidade do 
ensino-aprendizagem, e enquanto tal, constitui também o suporte para o cumprimento da legislação nacional 
sobre a matéria, apoiando e exigindo aos docentes e investigadores o desenvolvimento da capacidade de 
organização e realização de modalidades de docência e de aprendizagem mais eficazes e consistentes.
Para além do acima mencionado, a UA e a UNAVE (Associação para a Formação e Investigação na UA) 
desenvolveram o programa FADES que tem por objetivo promover a atualização de docentes em contextos de 
ensino-aprendizagem adequados à organização de cursos e ao novo paradigma de formação da aprendizagem 
centrada no aluno, no âmbito do espaço europeu de ensino superior.

4.3. Academic staff performance evaluation procedures and measures for its permanent updating:

The inquiries answered by students and teachers are seen as a crucial requisite for the teaching quality 
evaluation system. The inquiries designed to appraise the teaching/learning process, which students answer 
online, were structured in four main modules: the students’ self-evaluation, the weekly workload of the subject, 
the students’ evaluation of the subject and of the teachers involved. In 2008/09, a pilot of a teaching-learning 
quality management system was undertaken, strengthening and institutionalising the analysis procedures 
regarding the inquiry results and, as a consequence, the proposal to the Pedagogical Council of measures 
aiming at correcting the detected deficiencies, namely as to the subjects themselves, as well as the 
coordination between them and the balance of the student workload implied. Since the beginning of 2012/13, 
the new system is being used in every single UA programme. This system provides an integrated digital means 
not only for the teaching-learning quality management process, but also to enact the national laws on the 
subject matter, supporting and demanding from the teachers and researchers the development of organisation 
competences, as well as the design and use of more efficient and consistent teaching and learning strategies.
Moreover, the UA and the UNAVE (www.ua.pt/unave) have developed the FADES programme to promote 
teacher refresh programmes within teaching-learning contexts that suit the programmes’ organization and the 
new teaching paradigm, based on student-centred learning, within the European higher education area (EHEA).
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5. Descrição e fundamentação de outros recursos 
humanos e materiais

5.1. Pessoal não docente afecto ao do ciclo de estudos:

A ESTGA, para além do recurso aos Serviços Centrais da Universidade de Aveiro, conta com 11 funcionários 
não
docentes que darão suporte ao funcionamento do ciclo de estudos (uma Secretária de Escola, um técnico 
superior
de 2.ª classe, três técnicos de 2.ª classe, três técnicos profissionais, dois assistentes administrativos, um
operário).

5.1. Non academic staff allocated to the study cycle:
In addition to the use of the Central Services at the University of Aveiro, ESTGA has 11 non-teaching staff that 
will
support the operation of the degree (one school secretary, one advanced technician Class 2, three technicians
Class 2, three professional technicians, two administrative assistants, one worker).

5.2. Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios, 
salas de computadores, etc.):

A ESTGA possui instalações adequadas para o mestrado em Geoinformática, incluindo 1 auditório com meios 
audiovisuais, salas de aula equipadas com vídeo-projetor, 6 laboratórios de informática, com 15 postos de 
trabalho, e um laboratório de línguas. Dispõe, ainda, de sala de leitura com monografias e publicações 
periódicas, e equipada com computadores para acesso a todo o acervo dos SDoc. da UA. A rede wireless 
permite usar recursos de aprendizagem não presenciais, como o sistema de ensino à distância da UA e a B-
On. Para dar apoio à realização de trabalhos de grupo, a instituição conta com uma sala de estudo, dotada de 
meios informáticos. Para além dos recursos materiais, a ESTGA possui uma organização que facilita o 
desenvolvimento de trabalho de grupo que inclui, nomeadamente, a atribuição de espaços de trabalho a 
grupos de trabalho e a possibilidade de acesso total às instalações durante 24 horas por dia e 7 dias por 
semana.

5.2. Facilities allocated and/or used by the study cycle (teaching spaces, libraries, laboratories, computer rooms, 

etc.):
ESTGA’s facilities are adequate for the master in Geoinformatics, as they include 1 auditorium with audiovisual 
aids, classrooms equipped with a video projector, 6 computer labs, each one with 15 workstations, and a 
language laboratory. It also has a reading room with monographs and periodicals, which is equipped with 
computers to access the entire collection of the Documentation Services of the University of Aveiro. The 
wireless network allows the use of non-classroom learning resources, as the elearning of the UA and B-On. To 
support the implementation of group work, the institution has a study room, equipped with computer facilities. 
In addition to material resources, ESTGA’s organisation facilitates the work in groups, since it includes the 
allocation of workspaces to groups and the possibility of full access to the premises 24 hours a day, 7 days a 
week.

5.3. Indicação dos principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos 
(equipamentos didácticos e científicos, materiais e TICs):

Pela sua relevância e além do referido no ponto anterior:
- Pacote de software da Microsoft disponível de forma gratuita através do programa MSDNAA (Microsoft 
Developer Network Academic Alliance) estabelecido entre a ESTGA e a Microsoft;
- Software de desenvolvimento da Adobe (Dreamwevear, Fireworks, Flash, Premiere Elements);
- Software de modelação "VP Suite" da Visual Paradigm;
- Site License ArcGIS, ArcPAD, Geomedia Pro, Erdas Imagine, AutoDesk Civil 3D (CAD), MicroStation (CAD), 
Nikon Transfer, Image Station da Intergraph, OrthoPro da Intergraph
- 1 Equipamento GPS de dupla frequência;
- 1 Equipamento GPS de 1 frequência;
- 7 Estações Fotogramétricas;
- 1 Scanner A0;
- 1 Plotter A0;
- 4 Mesas digitalizadoras A3;
- 5 Estações Totais;
- 2 Níveis.

Os equipamentos didáticos e científicos, bem como os recursos de software disponíveis, poderão ser 
complementados em função de eventuais necessidades concretas das diferentes unidades curriculares 
propostas.
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5.3. Indication of the main equipments and materials allocated and/or used by the study cycle (didactic and 
scientific equipments and materials and ICTs):

Given their,relevance, and beyond the previous point:
- Microsoft software package available for free through the MSDNAA program (Microsoft Developer Network 
Academic Alliance) established between Microsoft and ESTGA;
- Development software from Adobe (Dreamwevear, Fireworks, Flash, Premiere Elements);
- Modeling software "VP Suite" from Visual Paradigm;
- Site License ArcGIS, ArcPad, Geomedia Pro, ERDAS Imagine, Autodesk Civil 3D (CAD), MicroStation (CAD), 
Nikon Transfer, Image Station Intergraph, the Intergraph OrthoPro
- 1 dual frequency GPS;
- 1one frequency GPS;
- 7 Photogrammetric Stations;
- 1 Scanner A0;
- 1 Plotter A0;
- 4 digitizing tables A3;
- 5 Total Stations;
- 2 Levels.

The didactic and scientific equipment and software resources available may be supplemented in accordance 
with any specific needs of the different curricular units proposed.

6. Actividades de formação e investigação

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

Perguntas 6.2 e 6.3

6.2. Indicação do número de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, na área predominante 
do ciclo de estudos, em revistas internacionais com revisão por pares nos últimos cinco anos:

34

6.3. Lista dos principais projectos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as actividades 
científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área de ciclo de estudos:

Os projetos abaixo elencados resultaram de parcerias nacionais e internacionais:
- "ICSI - Intelligent Cooperative Sensing for Improved traffic efficiency". FP7-ICT-2011-8 (317671) .
- “FIRECNUTS - WildFIRE effects on topsoil Carbon and NUTrient Stocks, dynamics and exports”, financiado 
pela FCT;
- “EROSFIRE II - Ferramenta SIG para conservação do solo, à escala de encostas até bacias hidrográficas, 
após incêndios florestais”, financiado pela FCT;

6.1. Mapa VI 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 cycle, where the members of the academic 
staff develop their scientific activities

Centro de Investigação / Research Centre
Classificação (FCT) / 
Classification (FCT)

IES / Institution Observações / Observations

CICGE - Centro de Investigação em Ciências 

Geo-Espaciais da Universidade do Porto
Bom / Good

Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto
n.a.

IT - Instituto de Telecomunicações Excelente / Excellent Universidade de Aveiro http://www.it.pt/

IEETA - Instituto de Engenharia Eletrónica e 
Telemática de Aveiro

Muito Bom / Very Good Universidade de Aveiro http://www.ieeta.pt

GOVCOPP - Unidade de Investigação em 
Governança, Competitividade e Políticas 
Públicas

Muito Bom / Very Good Universidade de Aveiro http://www.ua.pt/govcopp/

GEOBIOTEC – Geobiociência, 
Geotecnologias e Geo-engenharias

Muito Bom / Very Good Universidade de Aveiro http://www.fc.up.pt/cicge/

Spoken Language Systems Lab Muito Bom / Very Good L2F/INESC-ID http://www.l2f.inesc-id.pt/

CETAC.MEDIA - Centro de Estudos das 

Tecnologias e Ciências da Comunicação
Razoável / Fair Universidade de Aveiro http://www.cetacmedia.org/

CESAM - Centro de Estudos do Ambiente e 
do Mar

Muito Bom / Very Good Universidade de Aveiro http://www.cesam.ua.pt/
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- “Estimação de Variáveis Florestais e de Combustível e Modelação Digital de Terreno através de Varrimento 
Aéreo por Laser e Imagens Multi-Espectrais de Grande Resolução”, financiado pela FCT;
- “HEADWAY - Highway Environment ADvanced WArning sYstem”, financiado pela BRISA 
(http://headway.deetc.isel.pt/);
“ISAC Solutions – Integrated Spatial Analytics Consultants” (parceria); 

6.3. Indication of the main projects and/or national and international partnerships where the scientific, 
technological, cultural and artistic activities developed in the area of the study cycle are integrated:

The projects listed below are a result of national and international partnerships:
- "ICSI - Intelligent Cooperative Sensing for Improved traffic efficiency". FP7-ICT-2011-8 (317671) .
- “FIRECNUTS - WildFIRE effects on topsoil Carbon and NUTrient Stocks, dynamics and exports”, financed by 
FCT;
- “EROSFIRE II - Ferramenta SIG para conservação do solo, à escala de encostas até bacias hidrográficas, 
após incêndios florestais”, financed by FCT;
- “Estimação de Variáveis Florestais e de Combustível e Modelação Digital de Terreno através de Varrimento 
Aéreo por Laser e Imagens Multi-Espectrais de Grande Resolução”, financed by FCT;
- “HEADWAY - Highway Environment ADvanced WArning sYstem”, financed by BRISA 
(http://headway.deetc.isel.pt/);
- “ISAC Solutions – Integrated Spatial Analytics Consultants” (partnership); 

7. Actividades de desenvolvimento tecnológico, 
prestação de serviços à comunidade e formação 
avançada

7.1. Descreva estas actividades e se a sua oferta corresponde às necessidades do mercado, à missão e aos 
objectivos da Instituição:

- Protocolos com várias Câmaras Municipais da Região de Aveiro (http://www.ua.pt/estga/PageText.aspx?
id=8708) e com a Câmara Municipal de Lisboa para o desenvolvimento de ferramentas e aplicações 
informáticas na área do curso proposto, divulgação de atividades e estágios para os alunos.
- LLL - Lighting Living Lab
A ESTGA apresentou e promoveu a ideia na RIC-Rede de Inovação e Competitividade de Águeda, sendo 
actualmente Associado Fundador. Assume, ainda, a presidência da Direcção do LLL. O LLL é membro da rede 
ENoLL (European Network of Living Labs). http://www.lighting-living-lab.pt/. A ESTGA desenvolve ferramentas 
e aplicações informáticas na área dos SIG (SIGLuz-EE - aplicação WebSIG para a gestão da rede de iluminação 
pública camarária).
- Projeto “Operação +MARia – Modernização Administrativa dos Municípios da Ria”;
- “ISAC Solutions – Integrated Spatial Analytics Consultants” (parceria).

7.1. Describe these activities and if they correspond to market needs and to the mission and objectives of the 

Institution:
- Protocols with several municipalities from Aveiro Region (http://www.ua.pt/estga/PageText.aspx?id=8708) 
and with the Lisbon City Council for the development of tools and software applications in the area of the 
proposed programme, dissemination of activities and internships for students.
- LLL - Lighting Living Lab
Lighting Living Lab.ESTGA was responsible for the creation of this project and presented it to the Águeda 
Innovation and Competitiveness Network (RIC Águeda). This Polytechnic School is a founding member of the 
LLL and is currently chairing the Board. The LLL is a member of the European Network of Living Labs. 
http://www.lighting-living-lab.pt/. ESTGA develops tools and applications in the area of GIS (SIGLuz-EE -
WebGIS system for management of the public lighting system).
- Project "Operation + Maria - Administrative Modernisation of Municipalities of Ria";

- "ISAC Solutions - Integrated Spatial Analytics Consultants" (partnership).

8. Enquadramento na rede de formação nacional da área 
(ensino superior público)

8.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclos de estudos similares com base nos dados do MEE:
Dado o carácter inovador do Mestrado em Geoinformática aqui proposto, a análise de empregabilidade é 
apenas indicativa. Atendendo aos seus objectivos e plano curricular, examinaram-se dados relativos ao 
número de diplomados e registo de desempregados, para mestrados similares em funcionamento. 
Consideraram-se assim mestrados nas áreas das Engenharias Informática e Geográfica. Apuraram-se dados 
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relativos a mestrados pós-Bolonha, no período 2007/2010. Os resultados evidenciam uma empregabilidade 
superior à média nacional, em particular na área da Informática. A empregabilidade avaliada para sete cursos 
em diversas instituições nacionais variou entre 90 e 99%. O número de diplomados, em valor absoluto, é muito 
superior na área de Informática, reflectindo o seu carácter de formação transversal, contra uma especificidade 
maior na área de Informação Geográfica. O interesse demonstrado por potenciais empregadores permite 
antecipar que estes valores se aplicarão ao curso proposto.

8.1. Evaluation of the graduates' employability based on MEE data:
Given the innovative nature of the MSc in Geoinformatics proposed here, the analysis is only indicative of 
employability. Given its objectives and curriculum, data on the number of unemployed graduates and 
registrations for similar masters in operation, was examined. Thus, masters in the fields of Geographic and 
Computing Engineering were considered. Data for Bologna post-masters in the period 2007/2010 was 
ascertained. The results show a higher than national average employability, particularly in the area of 
Information Technology. Employability assessed for seven programmes in several national institutions ranged 
between 90 and 99%. The number of graduates in absolute value is far superior in the area of Informatics, 
reflecting the character of cross training, against a higher specificity in the area of Geographic Information. 
The interest shown by potential employers allows to anticipate that these values will apply to the proposed 
programme.

8.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
Atendendo em primeiro lugar ao possível prosseguimento de estudos de 1º ciclo, é de esperar a procura por 
parte dos diplomados em Tecnologias de Informação pela ESTGA (num total de 35 até 2010), e em menor grau, 
pelos diplomados em Tecnologias e Sistemas de Informação e outras Engenharias e cursos de base 
tecnológica ministrados pela Universidade de Aveiro. É ainda expectável que uma fracção dos bacharéis em 
Engenharia Geográfica formados pela ESTGA (num total de 80), que possuem experiência profissional 
relevante na área, procure o novo ciclo de estudos. Finalmente, tendo em conta o carácter inovador a nível 
nacional do ciclo de estudos, é ainda de esperar a procura por diplomados por outras instituições fora da 
Universidade de Aveiro, embora neste caso a quantificação não possa recorrer aos dados disponíveis na 
DGES. Face à procura de serviços na área, a capacidade dos alunos garantirem a autoempregabilidade 
constitui também uma possibilidade interessante.

8.2. Evaluation of the capacity to attract students based on access data (DGES):
Considering first the possible continuation of studies for the 1st cycle, we expect the demand for graduates in 
Information Technology by ESTGA (a total of 35 by 2010), and to a lesser degree, the graduates in Technology 
and Information Systems and other engineering and technology-based programmes offered by the University 
of Aveiro. It is also expected that a fraction of bachelors in Engineering Geographic formed by ESTGA (from a 
total of 80) who have professional experience in the relevant area, look for the new programme. Finally, given 
the innovative nature, at the national level, of the programme, is still expected demand for graduates of other 
institutions outside the University of Aveiro, although in this case the measurement cannot use the data 
available in DGES. Given the demand for services in the area, the capacity of students to ensure self 
employability is also an interesting possibility.

8.3. Lista de parcerias com outras Instituições da região que leccionam ciclos de estudos similares:
Sendo uma oferta singular na rede nacional de ensino superior na área, o mestrado em Geoinformática foi 
desenvolvido de forma a poder constituir-se como uma peça importante numa estratégia de construção de 
percursos formativos diversificados por parte dos estudantes. Deste ponto de vista, foi devidamente 
enquadrada, quer com a oferta prevista na região ao nível de cursos de licenciatura na área científica da 
Informática, um dos quais ministrados na ESTGA, e da Engenharia Geográfica, ou equivalentes, quer com a 
oferta prevista ao nível de outros segundos ciclos, particularmente na Universidade de Aveiro.

8.3. List of partnerships with other Institutions in the region teaching similar study cycles:

Being a singular degree within the national higher education system, the second study cycle was set up to 
allow students to follow different and alternative educational paths. From this point of view, it was taken into 
account not only the first study cycles offered in the region, i.e. first study cycle in the Informatics scientific 
area, one of wich offered in ESTGA, and in Geographical Engineering or equivalent, but also the Master’s 
programmes (postgraduate degrees) available, especially in the University of Aveiro.

9. Fundamentação do número total de ECTS do novo 
ciclo de estudos

9.1. Justificação do número total de unidades de crédito e da duração do ciclo de estudos com base no 
determinado nos artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do Decreto-

Lei n.º 74/2006, de 24 de Março:
O mestrado em Geoinformática possui um total de 120 ECTS e uma duração de quatro semestres letivos.
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Respeita, portanto, as indicações previstas no Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março, para o segundo ciclo 
de estudos e as orientações, para este efeito, da Universidade de Aveiro.

9.1. Justification of the total number of credit units and of the duration of the study cycle, based on articles no.8 or 
9 (1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of Decreto-Lei no. 74/2006, March 24th:

The master in Geoinformatics has a total of 120 ECTS and lasts four semesters. It therefore respects the
information set out both in decree-law No. 74/2006 of 24 March , for the second study cycles, as well as the 
guidelines of the University of Aveiro.

9.2. Metodologia utilizada no cálculo dos créditos ECTS das unidades curriculares:
A distribuição do número de créditos pelas unidades curriculares do mestrado em Geoinformática obedece 
aos seguintes princípios normativos em vigor na UA:
• o número total de créditos do curso é de 120 ECTS, distribuídos por quatro semestres letivos;
• um semestre é constituído por 20 semanas de trabalho, em 15 das quais ocorrem atividades letivas de 
contacto;
• cada semana corresponde a 40 horas de trabalho do aluno, o que, combinado com os pontos anteriores, 
resulta na correspondência de 27 horas de trabalho discente a cada ECTS a atribuir;
• a cada unidade curricular é atribuído um total de ECTS que seja múltiplo de 2 e nunca inferior a 4, garantindo 
assim a articulação entre unidades curriculares comuns aos vários cursos da Universidade de Aveiro e 
flexibilizando os eventuais percursos optativos.

9.2. Methodology used for the calculation of ECTS credits:

The distribution of the number of credits among the subjects of the second study cycle in Geoinformatics is 
based on the
following normative principles that are in force at the UA:
• the total number of credits of the degree is 120 ECTS, spread over four semesters;
• one semester is made of 20 weeks of work, 15 of them with contact school activities;
• each week corresponds to 40 hours of student work, which, combined with the above points, represents 27 
hours of student work for each ECTS;
• each subject is allocated a total of ECTS that is a multiple of 2, not less than 4, ensuring a link between 
subjects that are common to the several degrees at the University of Aveiro and making optional pathways 
possible.

9.3. Indicação da forma como os docentes foram consultados sobre o método de cálculo das unidades de crédito:
A UA tem desenvolvido atividades para aferir da correta atribuição de créditos a cada unidade curricular. 
Optou-se assim, nos anos mais recentes, pela realização de inquéritos de avaliação, no final de cada semestre, 
com questionários aos alunos e aos docentes. Os inquéritos aos alunos mostraram que, à parte alguns casos 
de desajuste entre os créditos atribuídos e o trabalho exigido, existe em geral uma boa correlação entre os 
dois. Com base na experiência passada, foram assim definidas as unidades de crédito a atribuir a cada uma 
das unidades curriculares do novo ciclo de estudo aqui proposto, tendo em conta os conteúdos 
programáticos e aprendizagens verificáveis definidas para as mesmas.
A realização dos inquéritos de avaliação por unidade curricular permitirá de futuro aferir do esforço exigido ao 
aluno no âmbito das diferentes unidades curriculares e efetuar os ajustes que se julguem necessários.

9.3. Indication of the way the academic staff was consulted about the method for calculating the credit units:
The University of Aveiro has developed activities to assess the correct allocation of credits for each subject. 
Thus, in recent years and at the end of each semester, surveys have been done, with questionnaires to 
students and teachers.
The surveys done to students showed that, apart from some cases of mismatch between the number of given 
credits and the work required, there is generally a good correlation between the two. Based on past 
experience, one defined the credit units allocated to each one of the subjects of the new study cycle here 
proposed, taking into account the syllabus and learning verifiable defined for them.

In the future, the surveys done for programme evaluation will allow to assess the student effort required in the 
various subjects and make any adjustments that are deemed necessary.

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no 
espaço europeu

10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em Instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino 
Superior com a duração e estrutura semelhantes à proposta:

A estrutura e objetivos do ciclo de estudos de Mestrado em Geoinformática foram comparados com ciclos de 
estudo similares no E. Europeu, pertencentes a instituições de referência na área genérica das Ciências de 
Informação Geográfica. As três instituições selecionadas têm em comum o facto de possuírem um historial 
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muito relevante de ensino e investigação na área e gozarem de amplo reconhecimento internacional. Os 
correspondentes cursos têm em comum o facto de serem lecionados em língua inglesa e terem forte procura 
por parte de alunos estrangeiros. Referem-se de seguida as instituições, países a que pertencem e nome do 
curso:
•Faculdade de Ciência da Geoinformação e Observação da Terra, Universidade de Twente (Países-Baixos); 
Mestrado em Geoinformática;
•Instituto de Geoinformática, Universidade de Múnster (Alemanha); Mestrado em Geoinformática;
•Universidade de Ciências Aplicadas de Estugarda (Alemanha); Mestrado em Fotogrametria e Geoinformática.

10.1. Examples of study cycles offered in reference Institutions of the European Higher Education Area with 
similar duration and structure to the proposed study cycle:

The structure and objectives of the programme of MSc in Geoinformatics were compared with similar study 
cycles offered in reference Institutions of the Europe Higher Education Area, in de general scientific area of 
Geographical Information Science. The three institutions selected have in common a history of very high 
relevant teaching and research in the area and enjoy broad international recognition. The corresponding 
programmes are taught in English and have strong demand from foreign students. In the following it is 
presented a list of the institutions, countries and programme names:
• Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, University of Twente (Netherlands), Masters in 
Geoinformatics;
• Institute for Geoinformatics, University of Münster (Germany), MSc in Geoinformatics;
• University of Applied Sciences, Stuttgart (Germany), MSc in Photogrammetry and Geoinformatics.

10.2. Comparação com objectivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em Instituições de 
referência do Espaço Europeu de Ensino Superior:

Tendo em conta os objetivos explícitos por parte dos três ciclos de estudo mencionados no ponto anterior, 
sobressai como ponto comum a ênfase na aprendizagem e aplicação de técnicas de processamento de 
informação geográfica, desde a fase de aquisição, até à fase de disseminação. Os mestrados lecionados nas 
Universidades de Twente e de Múnster, tal como o ciclo de estudos proposto, têm uma ênfase mais genérica, 
abrangendo diferentes campos de aplicação. O mestrado lecionado em Estugarda é mais focado na 
informação geográfica necessária à gestão territorial, tal como é geralmente considerada por parte de 
autoridades nacionais nos campos da cartografia, planeamento rural e urbano, agricultura e florestas.

Este último mestrado (de Estugarda) refere explicitamente o perfil profissional esperado para os seus 
graduados, que corresponderá a um Director Técnico na área de projetos de sistemas de informação para a 
gestão territorial. O ciclo de estudos proposto, tal como o desenvolvido em Múnster, menciona a aquisição de 
capacidades que contribuam para o desenvolvimento académico e profissional na área da Geoinformática, 
sendo que este último refere mesmo a oportunidade, dada a forte ligação com a Universidade e Indústria, de 
desenvolver o seu trabalho sobre tecnologias emergentes. O mestrado da Universidade de Twente é mais 
focado na integração em equipas multidisciplinares envolvidas em projetos desta temática, bem como na 
transferência de conhecimentos para os países de origem dos mestrandos.

O desenvolvimento de capacidades de análise de problemas de natureza espacial é referido em comum 
(usando termos equivalentes) pelos ciclos de estudos proposto e os das Universidades de Twente e de 
Múnster. 

Em termos de capacidades de implementação de componentes tecnológicos na área da geoinformação, estas 
são explicitamente referidas pelo ciclo de estudos proposto e pelo mestrado da Universidade de Twente. Este 
último refere mesmo a avaliação de produtos com o fim de serem usados como blocos de uma infraestrutura 
de dados espaciais.

10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study cycles offered in reference Institutions of 

the European Higher Education Area:
Given the explicit objectives of the study cycles mentioned in the previous point, emerges as a common point 
a emphasis on learning and applying techniques of geographical information processing, from acquisition to 
dissemination. The masters taught at the Universities of Twente and Múnster, as the proposed programme, 
have a more general focus, covering different fields of application. The master taught in Stuttgart is more 
focused on the geographical information necessary for land management, as it is generally considered by 
national authorities in the fields of cartography, urban and rural planning, agriculture and forestry.
The latter Masters (Stuttgart) explicitly states the professional profile expected for its graduates, which 
correspond to a Technical Director in the area of information systems projects for territorial management. The 
proposed programme, such as the one developed in Múnster, mention the acquisition of competences that 
contribute to the academic and professional development in the field of Geoinformatics, and the latter one 
refers to the opportunity, given the strong links with the University and Industry , to develop work on emerging 
technologies. The master's degree from the University of Twente is more focused on integration in 
multidisciplinary teams involved in projects in this area, as well as knowledge transfer to the countries of 
origin of the students.

The development of the ability to analyze problems of spatial nature is referred to in common (using equivalent 
terms) proposed by this study cycle and the offers from Universities of Twente and Múnster.

In terms of capacity to implement technology components in the field of geoinformation, these are explicitly 
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mentioned by the proposed programme and the MSc. of the University of Twente. The latter refers to the same 
product evaluation for the purpose of being used as blocks of spatial data infrastructures.

11. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

11.1. e 11.2 Indicação dos locais de estágio

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

Mapa VII - Câmara Municipal de Lisboa

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Câmara Municipal de Lisboa

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

<sem resposta>

Mapa VII - InfoPortugal

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
InfoPortugal

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

Mapa VII - Sapo

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Sapo

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
11.1.2._Sapo.pdf

Mapa VIII. Mapas de distribuição de estudantes

11.2. Mapa VIII. Mapas de distribuição de estudantes. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de 
estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço 

demonstrando a adequação dos recursos disponíveis. 
11.2._Mapa VIII.pdf

11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efectivo dos 
seus estudantes no período de estágio e/ou formação em serviço.

11.3. Indicação dos recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos 

estágios e períodos de formação em serviço:
Cada estudante tem supervisão de um membro do corpo docente do ciclo de estudos durante o período do 
estágio curricular (cf. fichas curriculares de docente, secção 4.1.1)
A Universidade de Aveiro garante um seguro especial que cobre as viagens e eventuais acidentes no local
(externo à Escola) onde decorre o estágio.

11.3. Indication of the Institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training 
periods:

Each student is supervised by a member of the teaching staff, during the in-service training period (cf. staff 
curricular files, section 4.1.1).
The University of Aveiro offers a special insurance for each student, that includes travelling and working 
outside the campus, namely in enterprises.
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11.4. Orientadores cooperantes

Mapa IX. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por 
acompanhar os estudantes

11.4.1 Mapa IX. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por 
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço, 
negociados entre a Instituição de Ensino e as Instituições de formação em serviço.

11.4.1_Mapa IX.pdf

Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos de 
formação de professores)

<sem resposta>

12. Análise SWOT do novo ciclo de estudos

12.1. Apresentação dos pontos fortes:

- Adequação do ciclo de estudos às necessidades de formação das empresas e organismos públicos, tal como 
é evidenciado pelos apoios da Sapo e da InfoPortugal; 
- Multidisciplinariedade do ciclo de estudos permitindo o desenvolvimento de aplicações de alto valor 
acrescentado, potenciado pela harmonização das áreas de Informática e de Engenharia Geográfica;
- Corpo docente experiente, integrado em unidades de investigação e qualificado nas áreas científicas 
nucleares do ciclo de estudos;
- Falta de formação equivalente no país;
- Existência de um elevado número de protocolos, incluindo de estágio, com diversas instituições públicas e 
privadas da região;
- Ensino marcadamente prático, instrumental e profissionalizante, tal como é missão do ensino superior 
politécnico.

12.1. Strengths:
- Adequacy of the programme to the training requirements of companies and government agencies, as 
evidenced by the endorsement of Sapo and InfoPortugal;
- Multidisciplinary, allowing the development of high value-added applications, through the harmonized 
combination of the areas of Geographic Engineering and Informatics;
- Faculty integrated in research units, experienced and qualified in the core scientific areas of the programme;
- Lack of equivalent degrees in the country;
- High number of protocols, including traineeship protocols, with several public and private institutions from 
the region;
- Teaching is highly practical, professionalizing and instrumental, in line with the polytechnic mission.

12.2. Apresentação dos pontos fracos:
- Fraca acessibilidade aos grandes centros;
- Inexistência de residências para acolhimento de estudantes.

12.2. Weaknesses:
- Poor accessibility to major centers;
- Lack of residentials to accommodate students.

12.3. Apresentação das oportunidades criadas pela implementação:
- Necessidades de recursos humanos qualificados na área; 
- Necessidades de formação e especialização ao longo da vida; 

11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de 

estudos de formação de professores) / External supervisors responsible for following the students activities 
(mandatory for teacher training study cycles)

Nome / 
Name

Instituição ou estabelecimento a 
que pertence / Institution

Categoria Profissional / 
Professional Title

Habilitação Profissional / 
Professional qualifications

Nº de anos de 
serviço / Nº of 
working years
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- Possibilidade de exploração de mercados internacionais (CPLP). 

12.3. Opportunities:
- Demand for qualified human resources in the area;
- Lifelong education and specialization requirements;
- Possibility to exploit international markets (CPLP).

12.4. Apresentação dos constrangimentos ao êxito da implementação:
- Dificuldades económicas e financeiras do país, em geral, e pelo setor empresarial em particular. 
- Medidas de contenção de custos, que obrigam as empresas a reduzir os gastos com recursos humanos.

12.4. Threats:
- Economic difficulties of the country in general and in the business sector in particular. 
- Measures to contain costs, forcing firms to reduce spending on human resources.

12.5. CONCLUSÕES:
Numa apreciação global dos diversos pontos da análise SWOT, pode concluir-se que, apesar da existência de 
alguns constrangimentos e pontos fracos, são vários os pontos fortes e excelente a oportunidade para a 
implementação Mestrado em Geoinformática.
Com efeito, foi identificada, através de contactos com empresas, nomeadamente a SAPO e a InfoPortugal, com 
antigos alunos da ESTGA, e com entidades públicas, uma grande apetência de profissionais qualificados ao 
nível de Mestrado, capazes de desenvolver aplicações informáticas que tirem partido da informação 
geográfica. Também se constatou que, apesar de haver vasta oferta formativa de nível superior nas áreas de 
Informática e de Sistemas de Informação Geográfica, a oferta disponível no ensino superior português na área 
de confluência destas áreas científicas é inexistente. Falta formação em fundamentos de Engenharia 
Geográfica aos Informáticos e os Engenheiros Geográficos não estão preparados para desenvolver aplicações 
informáticas complexas. Neste contexto, este novo ciclo de estudos pretende dar uma visão holística destas 
áreas científicas, potenciando ainda a requalificação de profissionais de outras áreas, respondendo desta 
forma às crescentes necessidades de formação e especialização ao longo da vida. O cariz marcadamente 
profissionalizante, instrumental e prático deste novo ciclo de estudos está em linha com a missão do ensino 
superior politécnico. 

Salienta-se, ainda, que a ESTGA dispõe dos recursos humanos qualificados, cientificamente ativos e 
integrados em unidades de investigação, e de recursos físicos e materiais necessários ao funcionamento do 
Mestrado que se propõe nesta candidatura. 

Este ciclo de estudos está organizado em quatro semestres e inclui uma dissertação/estágio/projeto curricular 
nos dois últimos semestres. A realização do estágio será́ facilitada pela ligação privilegiada da ESTGA com o 
meio empresarial da Região e pela já existência de um número elevado de protocolos entre esta e diversas 
instituições públicas e privadas.

Apesar de se ter assumido como constrangimentos as dificuldades económicas e financeiras do país e do 
sector empresarial, que forçam a contenção de custos, obrigando as empresas e os organismos públicos a 
reduzir os gastos com recursos humanos, as potencialidades identificadas, se corretamente exploradas, 
poderão não só́ minimizar o impacto dos aspetos negativos, mas também permitir tirar partido das 
oportunidades detetadas.
Face ao exposto, consideramos estarem criadas as condições para a implementação, com êxito, deste novo 
ciclo de estudos. 

12.5. CONCLUSIONS:
In an overall assessment of the various points of the SWOT analysis, it can be concluded that, despite the 
existence of some constraints and weaknesses, there are several strengths and this is an excellent opportunity 
to implement the Master degree in Geoinformatics.
Indeed, it was identified, through contacts with companies, including SAPO and InfoPortugal, with ESTGA 
alumni and with public entities, a great appetite for skilled professionals at Master level, able to develop 
software applications that take advantage of geographic information. We also found that, despite the wide offer 
of higher-level education in the areas of Information Systems and Geographic Information Systems, 
Portuguese higher education system does not provide any degree in the area of confluence of these scientific 
areas. Informatics Engineers lack the knowledge of the fundamentals of Geographic Engineering, while 
Geographical Engineers are not prepared to develop complex computer applications. In this context, this new 
degree aims to give a holistic view of these scientific areas, further enhancing the regeneration of 
professionals from other areas, thus addressing the growing need for specialized training and lifelong 
education. The distinctly professionalizing, instrumental and practical nature of this new degree is in line with 
the mission of the polytechnic.
It should also be mentioned that ESTGA has qualified human resources, scientifically active and integrated in 
research units, together with physical and material resources required to operate this master degree.
This degree is organized into four semesters and includes a curricular dissertation / internship / project in the 
last two semesters. The completion of the internship will be facilitated by the ESTGA privileged link with the 
business community of the region and the already existence of a high number of protocols between ESTGA 
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and several public and private institutions.
Although some constraints were assumed, as the economic difficulties of the country and the business sector, 
which force cost containment, forcing companies and public institutions to reduce spending on human 
resources, identified potentials of the proposed degree, if properly exploited, could not only minimize the 
impact of the negative aspects, but also allow taking advantage of the identified opportunities.
Given the above reasoning, we believe the conditions are created to successfully implement this new degree.

Página 92 de 92NCE/12/00211 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

15-10-2012http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=9da6f9cd-d60b-3475...


