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ACEF/1314/10792 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

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.):
Universidade De Aveiro

A3. Ciclo de estudos:
Estudos Ambientais

A3. Study programme:
Environmental Studies

A4. Grau:
Mestre

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
DR nº 220, 2ª série, 15 Novembro 2007; alteração DR nº 87, 2ª série, 4 Maio 2012

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências e Engenharia do Ambiente

A6. Main scientific area of the study programme:
Environmental Sciences and Engineering

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de
16 de Março (CNAEF): 

851

A7.2. 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: 

853

A7.3. 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: 

852

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
2 anos / 4 semestres

A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
2 years / 4 semesters
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A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
20

A11. Condições de acesso e ingresso:
Podem candidatar-se os: detentores de grau de licenciado ou equivalente legal em Engenharia do Ambiente ou
área científica afim; titulares de um grau académico superior estrangeiro em Engenharia do Ambiente ou área
científica afim conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do
Processo de Bolonha por um Estado aderente a este processo; titulares de um grau académico superior
estrangeiro em Engenharia do Ambiente ou área científica afim que seja reconhecido como satisfazendo os
objetivos do grau de licenciado pelo órgão científico e estatutariamente competente.
O Conselho Científico da Universidade de Aveiro pode admitir, sob proposta da Direção do Ciclo de Estudos,
candidatos que não satisfaçam as condições referidas no número anterior mas cujo curriculum escolar,
científico ou profissional demonstre adequada preparação para a frequência do mestrado.

A11. Entry Requirements:
- Licenciatura level degree, or legal equivalent in Environmental Engineering or in a closely related area of
study.
- Foreign higher education degree in Environmental Engineering or in a closely connected area of study awarded
on completion of a 1st cycle study programme organised in accordance with the principles of the Bologna
Process by a State adhering to this process. 
- Foreign higher education degree in Environmental Engineering or in a closely related area of study recognized
as satisfying the objectives of the licenciatura degree by the scientific and statutory competent body.
The Scientific Council of the University of Aveiro may admit applicants proposed by the Director of the Study
Cycle who do not meet the conditions specified above but whose academic, scientific or professional
curriculum reveal an adequate preparation for frequenting the Masters programme.

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Percursos alternativos como ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do
doutoramento em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

Sim (por favor preencha a tabela A 12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras)

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do
doutoramento (se aplicável)

A12.1. 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
organisation of alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)

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

Tecnológico - Poluição Atmosférica Technological - Air Pollution

Tecnológico - Qualidade e Tratamento de Águas e Efluentes Líquidos Technological - Water and Wastew ater Quality and Treatment

A13. Estrutura curricular

Mapa I - Tecnológico - Poluição Atmosférica

A13.1. Ciclo de Estudos:
Estudos Ambientais

A13.1. Study programme:
Environmental Studies
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A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Tecnológico - Poluição Atmosférica

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Technological - Air Pollution

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area
Sigla /

Acronym

ECTS Obrigatórios /

Mandatory ECTS

ECTS Optativos /

Optional ECTS*

Ciências e Engenharia do Ambiente / Environmental

Sciences and Engineering
CEA 109 0

Geografia / Geography G 0 4

Ciências Sociais / Social Sciences CS 0 3

Planeamento Regional e Urbano / Regional and Urban

Planning
PRU 0 4

(4 Items)  109 11

Mapa I - Tecnológico - Tratamento e Qualidade Águas e Efluentes

A13.1. Ciclo de Estudos:
Estudos Ambientais

A13.1. Study programme:
Environmental Studies

A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Tecnológico - Tratamento e Qualidade Águas e Efluentes

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Technological - Water and Waste Water Quality and Treatment

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area
Sigla /

Acronym

ECTS Obrigatórios /

Mandatory ECTS

ECTS Optativos /

Optional ECTS*

Ciências e Engenharia do Ambiente / Environmental

Sciences and Engineering
CEA 109 0

Geografia / Geography G 0 4

Ciências Sociais / Social Sciences CS 0 3

Planeamento Regional e Urbano / Urban and Regional

Planning
PRU 0 4

(4 Items)  109 11
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A14. Plano de estudos

Mapa II - Tecnológico - 1 / 1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Estudos Ambientais

A14.1. Study programme:
Environmental Studies

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Tecnológico

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Technological

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1 / 1

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1 / 1

A14.5. 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)

Introduçâo à Poluição Atmosférica /

Introduction to Air Pollution
CEA

1 semestre

/ 1

semester

216
TP:45; PL:0 a 90;

TC:0 a 90; OT:15
8

Obrigatória /

Mandatory

Planeamento Ambiental e

Sustentabilidade / Environmental

Planning and Sustainability

CEA

1 semestre

/ 1

semester

162 T: 30; OT: 15 6
Obrigatória /

Mandatory

Gestão da Qualidade do Ar / Air Quality

Management
CEA

1 semestre

/ 1

semester

162
TP:30; PL:0 a 30;

TC: 0 a 30; OT:15
6

Obrigatória /

Mandatoory

Medição de Poluentes Atmosféricos /

Measurement of Air Pollutants
CEA

1 semestre

/ 1

semester

162
TP:30; PL: 0 a 30;

TC: 0 a 30; OT:15
6

Obrigatória /

Mandatiry

Geografia Humana / Human Geography G

1 semestre

/ 1

semester

108 TP:45; OT:20 4
Optativa /

Optional

Teorias Fundamentais do Risco /

Fundamental Theories of Risk
CS

1 semestre

/ 1

semester

81 TP:45; OT:20 3
Optativa /

Optional

Geografia de Portugal / Geography of

Portugal
G

1 semestre

/ 1

semester

108 TP:45; OT:20 4
Optativa /

Optional

(7 Items)       

Mapa II - Tecnológico - 1 / 2
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A14.1. Ciclo de Estudos:
Estudos Ambientais

A14.1. Study programme:
Environmental Studies

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Tecnológico

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Technological

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1 / 2

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1 / 2

A14.5. 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)

Resíduos Sólidos / Solid Waste CEA

1 semestre

/ 1

semester

162
TP:15; PL:0 a 30;

TC: 0 a 30; OT:15
6

Obrigatória /

Mandatory

Poluição da Água / Water Pollution CEA

1 semestre

/ 1

semester

162 TP: 60; OT: 15 6
Obrigatória /

Mandatory

Poluição Atmosférica e Mudanças

Climáticas / Air Pollution and Climate Change
CEA

1 semestre

/ 1

semester

162
T: 45; PL: 15; OT:

15
6

Obrigatória /

Mandatory

Riscos Naturais, Tecnológicos e Industrais /

Natural, Technological and Industrial Risks
CEA

1 semestre

/ 1

semester

216
TP: 30; PL: 30;

OT:15
8

Obrigatória /

Mandatory

Metodologia de Investigação / Research

Methodology
CS

1 semestre

/ 1

semester

108 TP: 45; OT:20 4
Optativa /

Optional

Planeamento e Gestão Integrada de Zonas

Costeiras / Coastal Zones Planning and

Management

PRU

1 semestre

/ 1

semester

108 TP: 45; OT:20 4
Optativa /

Optional

Ambiente, Sociedade e Desenvolvimento /

Environment, Society and Development
CS

1 semestre

/ 1

semester

108 TP: 45; OT:20 4
Optativa /

Optional

(7 Items)       

Mapa II - Tecnológico - Poluição Atmosférica - 2 /1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Estudos Ambientais

A14.1. Study programme:
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Environmental Studies

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Tecnológico - Poluição Atmosférica

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Technological - Air Pollution

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2 /1

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2 / 1

A14.5. 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)

Gestão da Qualidade do Ar / Air

Quality Management
CEA

1 semestre /

1 semester
162

TP:30; PL:0 a 30;

TC: 0 a 30; OT:15
6

Obrigatória /

Mandatory

Medição de Poluentes

Atmosféricos / Measurement of Air

Pollutants

CEA
1 semestre /

1 semester
162

TP:30; PL:0 a 30;

TC: 0 a 30; OT:15
6

Obrigatória /

Mandatory

Projecto / Project Work CEA
1 semestre /

1 semester
405

TP:30; PL:0 a 150;

TC: 0 a 150
15

Obrigatória /

Mandatory

Geografia Humana / Human

Geography
G

1 semestre /

1 semester
108 TP: 45; OT:20 4

Optativa /

Optional

Teorias Fundamentais do Risco /

Fundamental Theories of Risk
CS

1 semestre /

1 semester
81 TP: 45; OT:20 3

Optativa /

Optional

Geografia de Portugal / Geography

of Portugal
G

1 semestre /

1 semester
108 TP: 45; OT:20 4

Optativa /

Optional

(6 Items)       

Mapa II - Tecnológico - 2 / 2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Estudos Ambientais

A14.1. Study programme:
Environmental Studies

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Tecnológico

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Technological
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A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2 / 2

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2 / 2

A14.5. 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 / Dissertation CEA
1 semestre /

1 semester
810

TP:30;PL:0 a 240; TC:

0 a 240
30

Obrigatória /

Mandatory

(1 Item)       

Mapa II - Tecnológico - Qualidade e Tratamento de Águas e Efluentes Líquidos - 2 / 1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Estudos Ambientais

A14.1. Study programme:
Environmental Studies

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Tecnológico - Qualidade e Tratamento de Águas e Efluentes Líquidos

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Technological - Water and Wastewater Quality and Treatment

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2 / 1

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2 / 1

A14.5. 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)

Tratamento Físico-Químico Águas e

Efluentes / Physico-Chemical Treatment of

Water and Wastew ater

CEA

1

semestre /

1

semester

162
TP:30; PL:0 a 30;

TC: 0 a 30; OT:15
6

Obrigatória /

Mandatory

Tratamento Biológico de Águas e Efluentes /

Biological Treatment of Water and

Wastew ater

CEA

1

semestre /

1

semester

162
TP:30; PL:15; TC:

15; OT:15
6

Obrigatória /

Mandatory

Projecto / Project Work CEA

1

semestre / 405
TP:30; PL:0 a

15 Obrigatória /
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1

semester

150; TC: 0 a 150 Mandatory

Geografia Humana / Human Geography G

1

semestre /

1

semester

108 TP: 45; OT:20 4
Optativa /

Optional

Teorias Fundamentais do Risco /

Fundamental Theories of Risk
CS

1

semestre /

1

semester

81 TP: 45; OT:20 3
Optativa /

Optional

Geografia de Portugal / Geography of

Portugal
G

1

semestre /

1

semester

108 TP: 45; OT:20 4
Optativa /

Optional

(6 Items)       

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Diurno

A15.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

A15.1. If other, specify:
<no answer>

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es)
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

Ana Isabel Couto Neto da Silva Miranda e Maria Isabel da Silva Nunes

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
<sem resposta>

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. 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. 

<sem resposta>
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A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes
no período de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos
estágios e períodos de formação em serviço.

<sem resposta>

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training
periods.

<no answer>

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. 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.

<sem resposta>

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de
professores).

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only 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

<sem resposta>

Pergunta A18 e A19

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Universidade de Aveiro

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Desp_7047_2011_Regul_Credit_UA1.pdf

A20. Observações:

Este mestrado é a componente local do Mestrado ERASMUS MUNDUS JEMES (Joint European Master in
Environmental Studies), que resulta da estreita colaboração entre a Universidade de Aveiro e as
universidades:Universitat Autònoma de Barcelona (Espanha), Technische Universität Hamburg-Harburg
(Alemanha) e Aalborg Universitet (Dinamarca). 
O Programa JEMES é totalmente lecionado em inglês e exige mobilidade dos estudantes, o que implica que
cada estudante frequente pelo menos duas Universidades do consórcio.

A20. Observations:

This master is the local study programme of the ERASMUS MUNDUS Joint European Master in Environmental
Studies (JEMES), which is jointly offered by the following universities:Universitat Autònoma de Barcelona
(Spain), Technische Universität Hamburg-Harburg (Germany), Aalborg Universitet (Denmark) and the

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6ebc223c-49f1-1dc6-44c1-52679b84dd77/questionId/9804eda1-59af-087e-3363-525c0161a12e
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Universidade de Aveiro (Portugal). 
The JEMES programme is taught exclusively in English and requires the mobility of JEMES students, implying
that each student attend at least two universities of the consortium.

A21. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa
A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa?

Não

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
Formar profissionais e investigadores no domínio das ciências e da engenharia do ambiente, desenvolvendo
competências nas áreas da poluição e gestão do ambiente e das tecnologias de tratamento de efluentes. 
O curso possibilita uma visão holística das questões ambientais, numa perspetiva preventiva e rumo à
sustentabilidade. O contacto dos estudantes com diferentes ambientes de formação (4 universidades do
consórcio + 4 universidades associadas), com as suas especificidades e tradições culturais, bem como com
diferentes condições de trabalho e metodologias de ensino, é também um dos objetivos deste curso de
mestrado.

1.1. study programme's generic objectives.
To train professionals and researchers in the domain of the environmental sciences and engineering,
developing competences in the areas of pollution and environmental management, as well as in technologies of
waste treatment. The program will provide a more comprehensive and holistic view of environmental problems
and solutions within a preventive framework. It also aims to bring students into contact with different training
environments (4 universities of the consortium + 4 associated universities), with their particularities and cultural
traditions, as well as with different working conditions and teaching methodologies.

1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
Integra os objetivos do Mestrado em Estudos Ambientais a formação de profissionais capazes de intervir
adequadamente num mundo continuamemente em mudança e em que a sustentabilidade é uma emergência e
um desafio. A concretização deste objetivo implica a formação de Mestres com formação na área das ciências
e engenharia do ambiente, mas também atentos à sociedade que os rodeia e despertos para cenários de
desenvolvimento, com capacidade de diálogo com profissionais de outras áreas e com decisores. Este objetivo
insere-se no projeto da UA no que se refere à promoção ativa do pensamento e da consciência crítica da
sociedade numa perspetiva de desenvolvimento sustentável, através da aplicação do conhecimento e da
inovação científica e tecnológica, com intervenção na preservação do ambiente.
Este mestrado, em consonânica com o projeto da UA, assenta nos pressupostos do Processo de Bolonha, com
a aplicação de novas metodologias de ensino e aprendizagem, suportadas em tecnologias e sistemas de
comunicações inovadores, nomeadamente através da utilização de processos de e -learning e de campus -
wide, e em modelos de ensino - aprendizagem, centrados no estudante e no contexto da sua preparação para a
vida.
Ainda em consonância com os objetivos de internacionalização da UA, e no âmbito do European Consortium of
Innovative Universities (ECIU) e da colaboração entre as Universidades Autónoma de Barcelona (Espanha), de
Aalborg (Dinamarca), Tecnológica de Hamburgo (Alemanha) e de Aveiro (Portugal), este mestrado constitui a
componente local do mestrado ERASMUS/MUNDUS JEMES, sendo lecionado totalmente em inglês. Assim, o
mestrado que se apresenta visa atingir os objectivos genéricos de formação pós-graduada e de
internacionalização da UA, em áreas bem identificadas e onde o Departamento de Ambiente e Ordenamento
possui recursos humanos qualificados. 
Finalmente, o ensino dos temas do Ambiente está na raíz da UA, desde 1975, tendo integrado os primeiros
cursos lecionados por esta universidade. Este mestrado, de características internacionais, responde aos
desafios atuais e revela a capacidade que a UA continua a possuir para responder ativamente à sociedade em
mudança. 

1.2. Coherence of the study programme's objectives and the institution's mission and strategy.
Training professionals to be able to properly intervene in a world continuously changing within a sustainable
framework is part of the objectives of the Master in Environmental Studies. Achieving this goal involves training
Masters with a solid base in environmental science and engineering, but also attentive to the society around
them and awake for development scenarios, capable of dialogue with professionals from other areas and with
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decision-makers. This objective agrees with the UA's project to promote active thinking and critical awareness
of society in a perspective of sustainable development, through the application of knowledge and scientific and
technological innovation for the preservation of the environment .
Moreover, this MSc is designed based on the assumptions of the Bologna Process, with the application of new
teaching-learning methodologies, supported by technology and innovative communication systems, including
the use of e-learning and campus-wide processes, as well as student-centered methods. 
Still in agreement with the UA internationalization objectives and in the scope of the European Consortium of
Innovative Universities (ECIU) and of the active collaboration among the universities Universitat Autònoma de
Barcelona/Spain, Technische Universität Hamburg-Harburg/Germany, Aalborg Universitet/Denmark and
Aveiro/Portugal, this master is the local component of the ERASMUS/MUNDUS JEMES, with classes totally
lectured in english. 
This Master is build on the 40 years experience of the University of Aveiro training students in the
Environmental area since 1975 and responds to the nowadays challenges of a changing world revealing the
ability of the University of Aveiro to actively support society needs.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objetivos do mestrado constam da página web da UA http://www.ua.pt/ensino/PageCourse.aspx?
id=106&p=2, de acesso livre. Para além dessa informação, a Direção de Curso realiza no início de cada
semestre uma reunião com os docentes e estudantes envolvidos no mestrado, apresentando as suas
principais características, entre as quais os objetivos. 
Os objetivos do mestrado local JEMES na UA são também apresentados aos estudantes inscritos no mestrado
conjunto, em vídeo-conferência no início do ano letivo e em reunião numa das universidades do consórcio no
final de cada ano letivo.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
The programme objectives are available at the UA's web page http://www.ua.pt/ensino/PageCourse.aspx?
id=106&p=2, which is freely accessible. 
Moreover, the direction of the programme organizes at the beginning of every academic year a meeting with
teachers and students involved in the study programme to present its mains characteristics and objectives.
The objectives of the local component of the JEMES programme in the UA are also presented to registered
students by video-conference at the beginning of the academic year and during a meeting in one university of
the JEMES consortium at the end of the academic year.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão
e actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.

Compete ao Conselho Pedagógico (CP) e ao Conselho Científico (CC) pronunciar-se sobre a criação de ciclos
de estudo e sobre os planos dos ciclos de estudos ministrados, cabendo a sua aprovação ao CC. O Conselho
da Unidade (CUn) pronuncia-se igualmente sobre esta matéria. A prática implementada é similar para a revisão
e atualização dos conteúdos programáticos. 
Os órgãos de gestão do curso são o Diretor de Curso, a quem incumbe, designadamente, a promoção da
qualidade do curso e da definição, articulação e gestão da estratégia global do curso, por forma a garantir a
qualidade do ensino, e a Comissão de Curso (CCur), que dinamiza a participação ativa em todas as matérias
relacionadas com o funcionamento dos cursos e contribui para o regular funcionamento das atividades de
ensino e para o estabelecimento de boas práticas. 
A distribuição do serviço docente é proposta pelo Diretor da unidade orgânica ao CC, que delibera sobre a
mesma, sujeitando-a à homologação do Reitor.

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval, the
syllabus revision and updating, and the allocation of academic service.

The Pedagogic Council (PC) and the Scientific Council (SC) issue an opinion on the creation of degree
programmes and on the study plans of degree programmes. Official approval lies with the SC. The Departmental
Council also issues an opinion on this matter. Current practice is similar for the revision and updating of the
contents of curricular units. 
The management bodies of the degree programmes are: Degree Programme Director (DPD) and Degree
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Committee (DC). The DPD promotes the quality of the programme and defines, articulates and manages its

overall strategy regarding quality assurance and improvement. The DC foments active participation in all
matters related to the functioning of programmes and contributes to the regular functioning of teaching
activities and the establishment of good practices. 
The distribution of teaching hours is proposed by the departmental director to the SC, which deliberates and
presents its proposal for approval by the Rector. 

2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão
que afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

Os docentes e os estudantes estão representados nos órgãos comuns: Conselho Geral (CG) e Conselho
Pedagógico (CP). Ao CG incumbem as decisões estratégicas e a definição de linhas orientadoras no plano
pedagógico e ao CP compete, designadamente, pronunciar-se sobre as orientações pedagógicas e os métodos
de ensino e de avaliação, promover a realização de inquéritos regulares ao desempenho pedagógico, aprovar o
regulamento de avaliação do aproveitamento dos estudantes, promover a avaliação do desempenho
pedagógico dos docentes, por estes e pelos estudantes, e a sua análise e divulgação, e pronunciar-se sobre o
regime de prescrições. 
Ao nível das unidades orgânicas estes membros estão representados no CUn, que se pronuncia sobre os
planos de estudo dos ciclos de estudo, e na CCur, com as competências identificadas no ponto 2.1.1.
São criadas, igualmente, sedes de reflexão, dinamizadas pelo Reitor, com o objetivo de se promover a audição
da comunidade universitária.

2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that
have an influence on the teaching/learning process, including its quality.

Teaching staff and students are represented in the university’s common bodies: the General Council (GC) and
the Pedagogic Council (PC). The GC is responsible for strategic decisions and for defining guidelines at the
pedagogical level. The CP is required to issue an opinion on the pedagogical guidelines and methods of teaching
and assessment, promote the administration of regular questionnaires on pedagogical performance, approve
the regulations for the assessment of student learning, promote the assessment of teacher performance, by
teaching staff and by students, and to analyse and disseminate the results, and to issue an opinion on the
regime governing enrolment restrictions. 
At the departmental level, these members are represented in the Departmental Council which gives its opinion
on the study plans, and on the Degree Committees, with the competences identified in 2.1.1. 
Other spaces for reflection, activated by the Rector, exist to give voice to the university community. 

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
A partir de meados da década de noventa, a UA colocou as questões da qualidade como uma prioridade
institucional, desenvolvendo um sistema interno de Garantia da Qualidade do Processo de Ensino-
Aprendizagem, numa primeira fase de monitorização das Unidades Curriculares (UC) com o objetivo de
promover a melhoria contínua do seu funcionamento. O SGQ_UC, em funcionamento desde 2009/10, prevê
quatro fases de desenvolvimento: Diagnóstico - monitorização das UC tendo como resultado a obtenção de
parâmetros quantitativos que caracterizam o seu funcionamento. Àquelas UC cujo comportamento se afaste
de um padrão de normalidade, é dedicada uma atenção especial. Melhoria - elaboração de relatórios para cada
uma das UC; Garantia – análise por uma comissão departamental dos relatórios de melhoria das UC do
departamento; Supervisão - supervisão do sistema pelo Conselho Pedagógico, promovendo a sua adequada
implementação, análise e divulgação de resultados.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 
From the mid-nineties, quality issues became a priority for the UA. The University designed an internal Quality
Management System (QMS) for the Teaching and Learning Process, the first stage of which involved a system
for monitoring the Curricular Units (CUs) with a view to promoting the ongoing process of improvement. The
QMS for the CUs, in force since 2009/10, involves four stages of development: Diagnosis – monitoring of the
CUs and the attainment of a set of quantitative parameters for characterizing them. Special attention is given to
those CUs whose performance deviates from the norm. Improvement – writing of reports for each CU;
Assurance – analysis by a departmental committee of the reports of the departments’ CUs; Supervision –
supervision of the system by the Pedagogic Council, which promotes the proper implementation, analysis and
dissemination of the system and its results.

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
instituição. 
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A implementação dos mecanismos de garantia da qualidade na Universidade de Aveiro é da responsabilidade
do Vice Reitor, Prof. Doutor José Alberto Rafael, cujas responsabilidades incluem a coordenação do processo
de avaliação institucional e a supervisão dos gabinetes de apoio à Reitoria, previstos para a Qualidade e
Auditoria e para o Planeamento, nomeadamente o Gabinete de Planeamento Estratégico.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
The implementation of Quality Management mechanisms in the University of Aveiro is the responsibility of the
Vice Rector, Prof. Doutor José Alberto Rafael, whose responsibilities include the coordination of the institutional
evaluation process and the supervision of the Rectorate’s support offices for Quality, Auditing and Planning,
namely the Strategic Planning Office. 

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 
A informação necessária ao acompanhamento e avaliação dos ciclos de estudo é recolhida através dos
inquéritos pedagógicos administrados no âmbito do Sistema de Garantia de Qualidade interna, que mobiliza
informação relativamente a funcionamento irregular das unidades curriculares (tanto positivo como negativo),
os relatórios desenvolvidos para efeitos de Melhoria, Garantia e Supervisão da qualidade do ensino ministrado,
e, ainda, através do levantamento de informação quantitativa relativamente a cada ciclo de estudo pelo
Gabinete de Planeamento Estratégico, nomeadamente índices de preenchimento de vagas, taxas de sucesso e
de abandono, e indicadores de eficiência pedagógica. 
Está constituído um grupo de trabalho que tem como missão, com base nas estruturas e informação
existentes, desenhar o modelo para a avaliação da qualidade pedagógica dos ciclos de estudos. 

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme. 
The information necessary for monitoring and evaluating the study cycles is gathered from the pedagogical
questionnaires administered under the internal Quality Management System, which highlights information
relating to the irregular (both positive and negative) functioning of curricular units, from the reports written with
a view to ensuring the improvement, assurance and supervision of the quality of the teaching provided, and
from the quantitative data about each study cycle collected and disseminated by the Strategic Planning Office,
namely regarding the filling of places, academic success and drop-out rates, and pedagogical efficiency
indicators. 
A work group has been formed with the mission to bring together these different strands in a model for
assessing the pedagogical quality of the study cycles. 

2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade 
<sem resposta>

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria.
Os resultados das avaliações do mestrado, no âmbito do sistema de melhoria contínua da UA, são analisados
por uma comissão de análise departamental, que reporta ao Diretor do Departamento de Ambiente e
Ordenamento. Na eventualidade de existência de Planos de Melhoria de unidades curriculares, estes são
avaliados pela referida comissão.
O Mestrado em Estudos Ambientais nunca originou a obrigatoriedade de Planos de Melhoria, mas devido às
suas características específicas, nomeadamente a sua lecionação total em inglês a estudantes
maioritariamente internacionais e a sua integração num mestrado ERASMUS/MUNDUS, são ouvidos com
frequência e informalmente os alunos, pela Direção de Curso, que interage com os docentes no sentido de
melhorar alguns aspetos identificados pelos estudantes.

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 
Results from the evaluation process of the master programme, in the scope of the US's Quality Management
System, are assessed by an Analysis Committee within the Department of Environment and Planning. This
commission reports to the Director of the Department. This commission also evaluates available plans to
improve particular courses (mandatory plans as a result of the Quality Management System).
Although these mandatory improvement plans were never needed in the scope of the master in Environmental
Studies, due to its particular characteristics, namely classes lectured in english mainly to international students
and its integration in an ERASMUS/MUNDUS join master, students are quite often informally listened by the
programme Director, who interacts with the other teachers towards the improvement of some aspects
identified by the students.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
O mestrado europeu conjunto JEMES tem sido avaliado pelo consórcio das quatro universidades que o
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lecionam, de acordo com um procedimento de qualidade e sob coordenação da Universidade de Aalborg. As
aulas lecionadas localmente na UA fazem parte dessa avaliação.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
The Joint European Master in Environmental Studies (JEMES) has been assessed by the consortium of the four
universities lecturing the programme. This assessment is done according to a quality process developed and
coordinated by the University of Aalborg. Classes lectured at the UA are part of this assessment procedure.

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios,
salas de computadores, etc.).

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa V. Spaces

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)

Sala de aula / Classroom 173.6

Salas de estudo / Study rooms 63

Biblioteca / Library 2320

Laboratório / Laboratorial room 272.2

Sala de Informática / Computer room 44.1

Salas de apoio aos laboratórios / Rooms to support laboratories 43

Oficina / Workshop 56.3

Sala do núcleo de estudantes / Room for students committee 11.3

Associação de estudantes UA / UA association students 497

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didácticos e
científicos, materiais e TICs).

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number

Computadores / computers 29

Vídeo projectores / data-show 4

Amostrador de partículas de baixo caudal / Low -volume air sampler 1

Amostrador de partículas de elevado caudal / High-volume air sampler 1

Equipamento Jar-teste / Jar-test apparatus 1

Balanças diversas / Balances (various) 3

Banhos de areia / Sand hot baths 3

Banho de ultrasons / Ultrasonic bath 1

Bombas de vácuo / Vacuum pumps 4

Contadores de gás / Gas meters 5

Destiladores de água / Water distillers 3

Digestores de azoto / Nitrogen digestors 2

Digestores de CQO / COD digestors 3

Espectrofotómetros de absorção atómica / Atomic absorption spectrophotometers 2

Espectrofotómetro UV-Vis / UV-Vis spectrophotometer 2

Estufas (diversas) / Ovens (various) 7

Evaporador rotativo / Rotary evaporator 1

Ferramentas de oficina (diversas) / Workshop tools (various) 39
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Frigoríf icos / Refrigerators 3

Reactores biológicos (vários) / Biological reactors (various) 13

Máquinas de lavar loiça / Washing machines 2

Medidores de pH / pH meters 3

Condutivímetros / Conductivity meters 2

Moinhos / Mills 2

Muflas / Muff les 2

Oxímetros / Oxymeters 2

Reflectómetro / Reflectometer 1

Rotâmetros / Rotameter 3

Unidade de destilação de azotos / Nitrogen destilation apparatus 1

Bombas peristálticas / Peristaltic pumps 8

Eléctrodo seletivo de NH3/ NH3 selective electrod 1

Fotómetro/Photometer 1

Reatores químicos (vários) / Chemical reactors (several) 3

3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
O curso encontra-se integrado no mestrado ERASMUS MUNDUS Joint European Master in Environmental
Studies, no qual participam mais três universidades parceiras:
Aalborg University, Dinamarca
Technische Universität Hamburg-Harburg, Alemanha
Universitat Autònoma de Barcelona, Espanha
E também as seguintes universidades associadas:
Earth Institute, Columbia University, USA
University of New South Wales, Australia
Beijing Normal University, China
Beijing University of Technology, China

3.2.1 International partnerships within the study programme.
In the scope of the integration of the programme in the ERASMUS MUNDUS Joint European Master in
Environmental Studies the following universities are international partnerships:
Aalborg University, Dinamarca
Technische Universität Hamburg-Harburg, Alemanha
Universitat Autònoma de Barcelona, Espanha.
The following universities are international partnerships too as associated partners of the JEMES
ERASMUS/MUNDUS programme:
Earth Institute, Columbia University, USA
University of New South Wales, Australia
Beijing Normal University, China
Beijing University of Technology, China.

3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
Existe uma estreita colaboração com os seguintes ciclos de estudos: Licenciatura e Mestrado em Engenharia
do Ambiente, Programa Doutoral em Ciências e Engenharia do Ambiente da UA. Há também colaboração com o
Mestrado inter-universitário em Gestão e Políticas Ambientais, que envolve, para além da UA, as
Universidades de Évora e Nova de Lisboa.

3.2.2 Collaboration with other study programmes of the same or other institutions of the national higher education
system.

There is a strong collaboration with the following study programmes: 1st degree and master in Environmental
Engineering, and PhD programme in Environmental Sciences and Engineering, of the University of Aveiro. There
is a collaboration with the Master programme in Environmental Management and Policies, which involves the
UA, the University of Évora and the University Nova de Lisboa.

3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
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Não existem procedimentos definidos no âmbito do ciclo de estudos em avaliação, mas o Departamento de
Ambiente e Ordenamento promove ativamente a colaboração inter-institucional, estando envolvido em vários
ciclos de estudos inter-universitários (por exemplo, o Mestrado em Gestão e Políticas Ambientais, o Programa
Doutoral em Ciências do Mar e do Ambiente, o Programa Doutoral em Território, Riscos e Políticas Públicas e o
Programa Doutoral Joint Erasmus Mundus in Marine and Coastal Management).

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study programme.
There are no formal established procedures in the scope of this master programme to promote its inter-
institutional cooperation, but the Department of Environment and Planning is actively involved in several inter-
institutional study cycles (e.g the Master in Environmental Policies and Management, the PhD programmes in
Sea and Environmental Sciences, in Territory, Risk and Public Policies and in the Joint Erasmus Mundus in
Marine and Coastal Management).

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
Para além do envolvimento dos docentes do ciclo de estudos em atividades de prestação de serviços ao tecido
empresarial e ao setor público, não existem práticas de relacionamento direto do ciclo de estudos com o tecido
empresarial e o setor público. Refira-se o forte relacionamento e colaboração dos docentes do DAO com o
Instituto do Ambiente e Desenvolvimento (IDAD), unidade de interface da UA para a prestação de serviços ao
exterior na área do ambiente.
O DAO tem vindo a desenvolver várias atividades de relacionamento com o tecido empresarial e o setor
público, em particular no corrente ano, em que assinala o seu 35º aniversário. Refiram-se a título de exemplo, a
organização da 10ª Conferência Nacional do Ambiente, com mais de 400 participantes, e o evento "e depois do
DAO", que reuniu 150 participantes, trazendo ao DAO 6 dezenas de ex-alunos.

3.2.4 Relationship of the study programme with business network and the public sector.
Besides the collaboration of the academic staff of the master programme in service activities directed to the
business and public sectors, there is no direct relationship between the study programme and the business
network and public sector.
It is important to mention the strong relationship and collaboration between the academic staff and the Institute
of Environment and Development, which is an university's interface unit providing consultancy services in the
areas of environment and sustainable development.
Within its main objectives and mission the Department of Environment and Planning (DAO) develops a
continuous activity to promote the relationship with business and public sectors. In particular in 2013, when the
department is celebrating its 35th anniversary, several activities have been organised, for instance the 10th
National Conference for the Environment (>400 participants) and the event "And after the DAO" (150
participants, 60 of them were ancient students).

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - 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.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar 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 VIII - Joana Cardoso Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joana Cardoso 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 Auxiliar 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 VIII - 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.):
<sem resposta>

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 VIII - Teresa Filomena Nunes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Teresa Filomena Nunes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
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<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 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 VIII - Celeste de Oliveira Alves Coelho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Celeste de Oliveira Alves 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.):
<sem resposta>

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 VIII - Maria de Fátima Lopes Alves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria de Fátima Lopes Alves

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 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 VIII - Ana Paula Duarte Gomes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Paula Duarte 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:
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 VIII - Manuel Arlindo Amador de Matos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuel Arlindo Amador de Matos

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 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 VIII - José Jesus Figueiredo Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Jesus Figueiredo 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.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar 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 VIII - Luis Manuel Guerreiro Alves Arroja

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luis Manuel Guerreiro Alves Arroja

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 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 VIII - Maria Isabel Aparício Paulo Fernandes Capela

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Isabel Aparício Paulo Fernandes Capela

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 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 VIII - Maria Teresa Fidélis da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Teresa Fidélis da Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
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<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 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 VIII - Peter Cornelis Roebeling

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Peter Cornelis Roebeling

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 Auxiliar 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 VIII - 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.):
<sem resposta>

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
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Mapa VIII - Maria Isabel da Silva Nunes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Isabel da Silva Nunes

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 Auxiliar 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 VIII - 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.):
<sem resposta>

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 VIII - Filomena M.C.P.F. Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Filomena M.C.P.F. 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 Associado 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 VIII - Ana Cláudia Vieira Dias

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Cláudia Vieira 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 Auxiliar 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

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião)

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

Myriam Alexandra dos Santos

Batalha Dias Nunes Lopes
Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100

Ficha

submetida

Joana Cardoso Ferreira Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100
Ficha

submetida

Mário Miguel Azevedo

Cerqueira
Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100

Ficha

submetida

Teresa Filomena Nunes Doutor Applied Sciences to Environment 100
Ficha

submetida

Celeste de Oliveira Alves

Coelho
Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100

Ficha

submetida

Maria de Fátima Lopes Alves Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100
Ficha

submetida

Ana Paula Duarte Gomes Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100
Ficha

submetida

Manuel Arlindo Amador de

Matos
Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100

Ficha

submetida

José Jesus Figueiredo Silva Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100
Ficha

submetida

Luis Manuel Guerreiro Alves

Arroja
Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100

Ficha

submetida

Maria Isabel Aparício Paulo

Fernandes Capela
Doutor Public Health Engineering 100

Ficha

submetida

Maria Teresa Fidélis da Silva Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100
Ficha

submetida
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http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/6ebc223c-49f1-1dc6-44c1-52679b84dd77/annexId/e8d0604e-b365-a09a-e17f-527cbb5a4a0f
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/6ebc223c-49f1-1dc6-44c1-52679b84dd77/annexId/aee84faf-7012-6c56-7fa1-527cbce4ca64
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/6ebc223c-49f1-1dc6-44c1-52679b84dd77/annexId/a68fdab0-57a1-3586-a432-527cbcf03c7c
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Peter Cornelis Roebeling Doutor Ph.D.-degree in Social Sciences in the f ield of

Development and Natural Resource Economics

100 Ficha

submetida

Ana Isabel Couto Neto da Silva

Miranda
Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100

Ficha

submetida

Maria Isabel da Silva Nunes Doutor Engenharia Química e Biológica 100
Ficha

submetida

Maria Helena Gomes de

Almeida Gonçalves Nadais
Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100

Ficha

submetida

Filomena M.C.P.F. Martins Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100
Ficha

submetida

Ana Cláudia Vieira Dias Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100
Ficha

submetida

   1800  

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos

4.1.3.1.a Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição
18

4.1.3.1.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição (campo de preenchimento
automático, calculado após a submissão do formulário)

100

4.1.3.2.a Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período
superior a três anos

18

4.1.3.2.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)

100

4.1.3.3.a Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com grau de doutor
18

4.1.3.3.b Percentagem de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com grau de doutor (campo de
preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)

100

4.1.3.4.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um
ano

<sem resposta>

4.1.3.4.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)

<sem resposta>

4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
<sem resposta>

4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) (campo
de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

<sem resposta>

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/6ebc223c-49f1-1dc6-44c1-52679b84dd77/annexId/19df0b55-de5b-eac1-8789-527cbcaf5614
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/6ebc223c-49f1-1dc6-44c1-52679b84dd77/annexId/bf4a6bbc-70ab-5fb5-7eab-527cbe780a4f
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/6ebc223c-49f1-1dc6-44c1-52679b84dd77/annexId/766c508f-b8ef-5c9b-239a-527d28750270
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/6ebc223c-49f1-1dc6-44c1-52679b84dd77/annexId/99b17d3c-aa04-e569-b83c-52961b1e4088
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/6ebc223c-49f1-1dc6-44c1-52679b84dd77/annexId/e307de68-b8a9-2f29-6447-52961fa21620
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/6ebc223c-49f1-1dc6-44c1-52679b84dd77/annexId/952d98e3-8374-8207-765b-52962d604854
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Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente
actualização

O Estatuto da Carreira Docente Universitária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, com as
alterações da Lei n.º 8/2010, de 13 de maio, e o Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico,
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, com as alterações da Lei n.º 7/2010, de 13 de maio,
determinam, respetivamente, nos artigos 74.º -A e 35.º -A, que os docentes estão sujeitos a um regime de
avaliação de desempenho constante de Regulamento a aprovar por cada instituição de ensino superior,
ouvidas as organizações sindicais.
No cumprimento legal do acima exposto, a Universidade de Aveiro desenvolveu um modelo de avaliação
baseado na recolha exaustiva de dados relativos à atividade dos docentes, associado a um processo
amplamente participado com vista à obtenção de resultados rigorosos.
No âmbito da discussão do projeto de Regulamento foi ouvido o Conselho Científico, promovida a discussão
pública e ouvidas as organizações sindicais. O Regulamento foi aprovado pelo Reitor da Universidade e
publicado em Diário da República a 16 de agosto de 2011 - Regulamento n.º 489/2011.
Através do sistema de avaliação desenvolvido é ponderado um conjunto de indicadores, tendo em
consideração as diferentes vertentes de serviço dos docentes, ou seja: o ensino; a investigação, criação
artística e produção cultural; a cooperação e transferência de conhecimento; e a gestão universitária. 
São múltiplos os intervenientes no processo, nomeadamente: os Avaliados, através do fornecimento dos dados
e informações a considerar no processo de avaliação; os Diretores das Unidades Orgânicas de Ensino e
Investigação, na audição dos Avaliados da respetiva unidade, relativamente à fixação dos coeficientes de cada
vertente considerados na definição dos próprios perfis, e a apresentação das propostas finais ao Reitor, para
validação; os Estudantes, através do Sistema de Garantia de Qualidade do processo de ensino-aprendizagem;
o Conselho Coordenador de Avaliação de Desempenho da Universidade de Aveiro (CCADUA), no
acompanhamento de todo o processo; o Conselho Científico e o Conselho Pedagógico, através,
designadamente, da validação e ou supervisão de resultados; e o Reitor a quem incumbe supervisionar o
processo de avaliação. 
Para a implementação do processo de avaliação foi desenvolvida uma plataforma informática (padua.ua.pt),
suportada por diversos sistemas de recolha de dados já existentes na Universidade (PACO, SGQ) e outras
bases de dados externas (ISI, SCOPUS). 
Neste momento encontra-se em fase de conclusão a avaliação dos períodos de 2004 a 2007 e 2007 a 2011.

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
The University Teaching Career Statutes, Decree-Law n.º 205/2009 of 31st August, modified under Law n.º
8/2010 of 13th May, determine, in Articles 74-A and 35-A respectively, that teaching staff are subject to the
constant assessment of their activities in accordance with the Regulations approved by each higher education
institution after consultation with the unions. 
In accordance with this legal requirement, the University of Aveiro has developed an assessment model based
on the exhaustive collection of data relating to the activities of its staff, following a widely participated process
which aimed to achieve the most robust results possible. 
In the context of the discussion of the Assessment Regulations project, the Scientific Council was heard, public
discussion of the project was promoted, and the unions were consulted. The Regulations were approved by the
Rector of the University and published in the Diário da República on 16th August 2011 - Regulation n.º 489/2011.
The system of assessment developed takes into account a number of indicators which cover the different
dimensions of staff activities, namely: teaching, research, artistic creation and cultural production, cooperation
with society and technology transfer, and university management. 
Many participants are involved in the process. The members of staff being assessed provide the data and
information to be considered in the assessment process. The Directors of the Departments and Schools consult
with the assessees regarding the definition of the coefficients of each dimension which will make up the profile
of each staff member, and present the finalised proposals to the Rector for validation. The students are also
involved in the process, through the Quality Assurance System, and the entire process is monitored by The
Coordinating Council for the Assessment of Performance in the UA. The Scientific and Pedagogic Councils
validate and/or supervise the results, and finally, the Rector oversees the whole process. 
An on-line platform was created specifically for the implementation of the assessment process in the University
of Aveiro (padua.ua.pt). This platform is supported by a number of data retrieval systems which already exist in
the UA (PACO – the academic Portal, SGQ – the Quality Assurance System) and other data bases (ISI,
SCOPUS). 
Currently, the evaluation of the periods 2004-2007 and 2008-2011 is being completed.

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://padua.ua.pt/

http://padua.ua.pt/
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4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos. 
Existem 9 funcionários não docentes afetos exclusivamente ao Departamento de Ambiente e Ordenamento,
num regime de dedicação de 100%, e contribuindo para a lecionação do ciclo de estudos.

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
Nine non-academic-staff are working 100% at the Department of Environment and Planning, contributing to the
study programme.

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos. 
Dos 9 funcionários não-docentes,
- 4 são técnicos superiores
- 2 são assistentes técnicos
- 3 são assistentes operacionais.

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme. 
Within the 8 non-academic-staff working at the Department of Environment and Planning:
- 4 are higher level technicians
- 2 are assistant technicians
- 3 are operational assistants.

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 
A Lei 66-B/2007, de 28 de Dezembro, estabelece o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho
na Administração Pública, sendo a avaliação de desempenho dos trabalhadores do DAO, acima referidos,
concretizada no designado SIADAP.
A avaliação de desempenho é um fator indispensável numa metodologia de gestão de recursos humanos, pois
permite identificar eventuais necessidades de formação, de forma a melhorar o desempenho profissional e
alertar os trabalhadores para a missão da organização, orientando a sua atividade em função dos objetivos
estabelecidos. A partir da visão, da missão, das metas e objetivos da organização são identificados, para cada
nível hierárquico e para cada titular de posto de trabalho, os objetivos a atingir para que no seu todo a
organização possa atingir os objetivos globais. O sistema de avaliação de desempenho está integrado no ciclo
anual de gestão.

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 
The law 66-B/2007 establishes the integrated management and performance evaluation system in the Public
Administration (SIADAP). DAO non-academic staff performance is evaluated according to SIADAP.
Performance evaluation is an indispensable tool in human resources management, as it helps identify training
needs, in order to improve professional performance and focus staff members on the organization's mission,
guiding their activity according to established goals. Given the vision, mission, goals and objectives of the
organization, for each hierarchical level and for each staff member, individual objectives are identified that will
help the organization to achieve its strategic global goals. The procedures for assessing the performance of
the non-academic staff members is integrated into the annual management cycle.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
Técnicas de Negociação na Compra; O Planeamento Estratégico nos Serviços e Unidades; Comunicação,
Assertividade e Trabalho em equipa; A utilização do Excel como ferramenta de gestão na UA; O
processamento da informação para a decisão: um teste à capacidade de síntese; Utilização de Ferramentas de
Web Conference; Microsoft Excel Básico/Intermédio; Microsoft Excel Avançado; Otimização do Trabalho em
Word; SharePoint para Utilizadores; Produtividade com Microsoft Office

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 
Purchasing Negotiation Techniques; Strategic Planning in Services and Units; Communication, Assertiveness
and Teamwork; Using Excel as a management tool in the UA; Information processing for decision-making: a test
of the ability to summarise; The use of Web Conference Tools; Microsoft Excel Basic / Intermediate; Microsoft
Excel Advanced; Optimization of Working in Word; SharePoint for Users; Microsoft Office Productivity
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5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de
proveniência e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 72

Feminino / Female 28

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 17

24-27 anos / 24-27 years 55

28 e mais anos / 28 years and more 28

5.1.1.3. Por Região de Proveniência

5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin

Região de proveniência / Region of origin %

Norte / North 0

Centro / Centre 0

Lisboa / Lisbon 0

Alentejo / Alentejo 0

Algarve / Algarve 0

Ilhas / Islands 0

Estrageiro / Foreign 100

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais

5.1.1.4. Caracterização por origem socioeconómica - Escolaridade dos pais / By Socio-economic origin – parents'
education

Escolaridade dos pais / Parents %

Superior / Higher 53

Secundário / Secondary 21

Básico 3 / Basic 3 5

Básico 2 / Basic 2 0

Básico 1 / Basic 1 21

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais
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5.1.1.5. Caracterização por origem socioeconómica - Situação profissional dos pais / By socio-economic origin –
parents' professional situation

Situação profissional dos pais / Parents %

Empregados / Employed 58

Desempregados / Unemployed 16

Reformados / Retired 11

Outros / Others 16

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular / Number of students per curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular do 2º ciclo 11

2º ano curricular do 2º ciclo 7

 18

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand

2011/12 2012/13 2013/14

N.º de vagas / No. of vacancies 20 20 20

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 7 11 10

N.º colocados / No. enrolled students 7 11 10

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 7 11 10

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 15 15 15

Nota média de entrada / Average entrance mark 17 17 17

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos
estudantes. 

Para além do apoio pedagógico fornecido pelos docentes e pelas Direções de Curso, existem vários serviços e
gabinetes de apoio ao estudante no seu percurso académico, nomeadamente: os Serviços de Gestão
Académica, que prestam apoio a assuntos relacionados com a frequência do curso, e com a gestão
administrativa e académica dos processos que afetam a vida académica; o Gabinete Pedagógico, que
proporciona aos estudantes apoio em assuntos que se relacionam com aspetos gerais da sua vida académica
e pessoal, em particular aos estudantes portadores de incapacidades temporárias ou permanentes que
dificultem o seu percurso académico; os Serviços de Ação Social, que fornecem consultas de apoio
psicológico; e o Provedor de Estudante, cuja missão passa pela defesa e promoção dos direitos e interesses
legítimos dos estudantes. Outro serviço integrado de apoio psicológico é a LUA – Linha Universidade de Aveiro,
que envolve especialistas e um grupo de voluntários formados para o efeito.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
Besides the pedagogical support provided by the teaching staff and the study programme directors and
committees, there are several services and offices which support the students during their academic careers,
namely: the Academic Management Services, which support matters related to attending a higher education
degree, and the administrative management of academic processes; the Pedagogical Office, which provides
support in general matters relating to students’ personal and academic life, and in particular for students with
temporary or permanent disabilities which hinder their academic progress; the Social Welfare Services, which
provide psychological counselling free of charge; and the Student Ombudsperson, whose mission is to promote
and protect the legitimate rights and interests of students. 
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An important part of the university’s support network is LUA, the University of Aveiro Helpline, which is run by
specialists and a trained group of volunteers. 

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
O acolhimento aos novos estudantes contempla vários momentos: a receção no processo de matrícula pelos
Serviços de Gestão Académica, os Serviços de Acão Social, a Associação Académica e a Salgadíssima
Trindade, a participação no projeto CAMPUS4’US, ritual de acolhimento implementado a partir do ano 2010, as
visitas aos departamentos e às demais infraestruturas da UA, a apresentação dos serviços e da orgânica de
funcionamento da UA.
A partir destes momentos iniciais de acolhimento institucional, a integração dos estudantes na comunidade
académica é feita através das Direções e Núcleos de Curso, a Associação Académica e da Praxe, os Serviços
de Ação Social e o Gabinete Pedagógico, entre outros.
Desde 2011/2012 está em funcionamento um Programa de Tutoria, que visa assegurar o acompanhamento
académico e pessoal dos estudantes e promover a sua integração e participação na comunidade e o seu
sucesso escolar. 

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
New students are welcomed in a variety of ways: at the time of matriculation, they are received by the
Academic Management Services, the Social Welfare Services, the Students Union; during Welcome week, they
participate in the welcoming event, CAMPUS4US-UA, an institutional initiative launched in 2010, they visit the
departments and other essential venues, and are introduced to the institution’s services and ways of working. 
After these initial moments of institutional welcome, the students’ integration into the academic community is in
the hands of the Study Programme Directors and their committees, the student bodies, the Social Welfare
Services and the Pedagogical Office, amongst others. 
Since 2011/2012, a Tutoring Programme has been in place with a view to supporting students in their academic
and personal careers, and promoting their integration and participation in the community and their academic
success. 

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
Existem vários mecanismos de aconselhamento neste âmbito, em particular, os Serviços de Ação Social, que,
no âmbito da sua missão, proporcionam apoio aos estudantes no que diz respeito ao financiamento e gerem a
atribuição de bolsas de estudo; e o Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP), que promove ações de
preparação para entrada no mercado de trabalho, workshops de técnicas de procura de emprego, conferências
e forúns com uma forte participação de empresas, visitas a eventos relevantes, organização e gestão de
programas e projetos, e a divulgação de oportunidades de estágios e recrutamento. O GESP gere, ainda, um
Portal de Ofertas e Curricula, PORTA, que faz o encontro entre a oferta (das empresas inscritas) e a procura
(dos estudantes e diplomados da UA) de oportunidades de emprego e estágio (não curricular). No ano letivo
2012/2013, foram colocadas 405 oportunidades no PORTA, tendo sido selecionados 118 candidatos da UA.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
Several counselling mechanisms exist for this purpose; in particular, the Social Welfare Services, which offer
support to students regarding financing during their studies and manage the awarding of grants, and the Office
for Internships and Job Opportunities, which organises and promotes preparatory sessions for entry into the
workplace, workshops on job finding techniques, conferences and forums with the active participation of
companies and businesses, visits to relevant events, the management of projects and programmes, as well as
the dissemination of opportunities for internships and recruitment. This Office also manages a Portal of Offers
and Curricula, PORTA, which acts as a go-between between the offer of companies and businesses, and the
demand of UA students and graduates. In the academic year 2012/2013, 405 opportunities were placed on
PORTA and 118 candidates from UA have been selected.

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem. 

A fase de Diagnóstico do SGQ-UC integra o preenchimento de inquéritos e resulta na identificação de UCs em
Situação Relevante – PMO (Plano de Melhoria Obrigatório) e em Situação Relevante – BP (Boas Práticas). As
primeiras exigem uma reflexão por parte dos docentes responsáveis pelas UC e a redação de um plano de
melhoria, que deverá contar com os contributos de todos os docentes dessa unidade curricular e que ocorre
durante a fase de Melhoria. Esta fase termina com uma avaliação dos planos de melhoria pelas Comissões de
Curso onde a unidade curricular em causa é lecionada. Na fase de Garantia, a Comissão de Análise, designada
pela direção de cada Unidade Orgânica, avalia globalmente o desempenho de todas as UC dessa Unidade e
redige um relatório global, que se deve pronunciar sobre o grau de comprometimento da Unidade face à
execução dos planos de melhoria propostos. Na última fase, de Supervisão, o Conselho Pedagógico procede à
análise e divulgação dos resultados do processo.
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5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
The Diagnostic Stage of the Quality Assurance System (QAS) for the Curricular Units (CU) involves the filling
out of questionnaires by students and results in the identification of CUs classified as requiring an Obligatory
Improvement Plan, or as Good Practice. The former requires the teachers responsible for the CUs to reflect on
the situations identified and to design an improvement plan, including contributions from all the teachers who
teach the CU. This takes place during the Improvement Stage of the QAS, which is completed with the
evaluation of the improvement plans by the Study Programme(s) Committee on which the CU is taught. In the
Assurance stage, the Analysis Committee, appointed by the Director of each Department/School, assesses the
performance of the CUs and writes a general report, committing the Department/School to the proposed
improvement plans. In the final stage, Supervision, the Pedagogic Council analyses and disseminates the
results of the process.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
Todos os estudantes da UA podem participar em experiências de mobilidade. Estas podem ser concretizadas
através de um período de estudos, um estágio curricular ou um estágio profissionalizante, numa instituição
parceira no âmbito de projetos europeus de cooperação e mobilidade, ou no âmbito do conjunto alargado de
redes e grupos de cooperação internacional nos quais a UA participa ativamente com universidades de todos
os continentes. Os estudos realizados numa das instituições parceiras têm pleno reconhecimento académico
na Universidade de Aveiro, no âmbito do Sistema Europeu de Transferência de Créditos (ECTS). Como forma de
promover as atividades da UA neste campo, o Gabinete de Relações Internacionais – Área de Mobilidade e
Integração Profissional fornece informações acerca dos principais programas nacionais, europeus e
transnacionais em matéria de educação, formação e investigação e apoio as candidaturas. De notar que a UA é
detentora do ECTS Label e do DS Label.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
All the students of the UA can participate in mobility experiences. These can take the form of a period of studies,
a curricular placement or a professional internship, in a partner institution on a European cooperation and
mobility project, or in the context of the wide range of international networks and cooperative groups in which
the university actively participates in all continents. 
Studies carried out in a partner institution are awarded full academic recognition in the University of Aveiro,
under the European Credit Transfer System (ECTS). With a view to promoting the activities of the UA in this
field, the International Relations Office (Mobility and Professional Integration Division) provides information
about the national, European and transnational programmes in the areas of teaching, training and research and
supports the application process. 
The UA is a holder of the European Commission ECTS label and of the Diploma Supplement Quality Label. 

6. Processos

6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos

6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento. 

O Mestre em Estudos Ambientais terá capacidades e competências para executar funções altamente
especializadas no mercado de trabalho. Além disso, terá qualificações para desenvolver trabalho de
investigação (e.g. doutoramento). Terá expandido, em relação à sua graduação anterior, as suas competências
e independência, podendo aplicar de forma independente conhecimento e metodologias em contextos
académico e profissional.
O Mestre em Estudos Ambientais:
- possuirá um conhecimento profundo nas seguintes áreas temáticas - Desenvolvimento Sustentável;
Processos Ambientais; Poluição atmosférica; Análise de Riscos; Gestão Ambiental; Tecnologia Ambiental
- compreenderá e, com apoio do conhecimento base, refletirá sobre questões ambientais identificando e
antecipando potenciais problemas ambientais
- terá conhecimento sobre investigação relevante a nível nacional e internacional 
- compreenderá as condições sociais em que políticas ambientais e de sustentabilidade, estratégias, planos,
tecnologias e projectos são implementados.
Serão desenvolvidas as seguintes aptidões e competências:
Aptidões
- capacidade de análise de problemas ambientais, projetando soluções novas e inovadoras, métodos e
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ferramentas, e capacidades gerais relacionadas com as necessidades do tecido empresarial e do setor público
na área do ambiente

- capacidade de comunicação e de discussão, sobre as questões ambientais, com colegas da mesma área de
conhecimento, mas também com não especialistas.
Competências para
- gerir e desenvolver trabalho em situações complexas e imprevisíveis que exigem novas soluções

- iniciar e implementar, de forma independente, a cooperação e a interdisciplinaridade, assumindo a
responsabilidade profissional
- gerir autonomamente o seu desenvolvimento profissional e especialização
- agir com sucesso em ambientes internacionais e inter-culturais.

Os objetivos são operacionalizados através da lecionação das unidades curriculares que integram o curso e
que cobrem os tópicos específicos referidos. As metodologias de ensino-aprendizagem adotadas pelos
docentes promovem a independência dos estudantes e o desenvolvimento das suas capacidades de análise
crítica e de reflexão. As aulas lecionadas em inglês e a elevada internacionalização do mestrado contribuem
para a aptidão dos estudantes para trabalhar a nível internacional, adaptando-se a diferentes culturas. 

O grau de cumprimento só pode ser avaliado com base no percurso dos Mestres em Estudos Ambientais após
a graduação. A maioria dos graduados regressa aos seus países de origem sendo rapidamente integrados no
ambiente profissional, quer criando empresas próprias, quer trabalhando em empresas já existentes. Também
se constata que há o prosseguimento de estudos a nível de doutoramento, desenvolvendo trabalho de
investigação em grupos de investigação já existentes. 

6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and
measurement of its degree of fulfillment. 

The graduate will have acquired skills and competences through studies undertaken in a research environment.
On the basis of the studies, he/she can perform highly specialized functions in the labor market. In addition, the
graduate has qualifications for research. Compared to the undergraduate, the graduate has expanded his/her
expertise and independence, so that he/she independently applies scientific theory and method in academic and
occupational/professional contexts.
The graduate will:
-have a deep knowledge in the following subject areas that, in selected topics, are based on the highest
international research - Sustainable Development; Environmental Processes; Air Pollution; Risk Analysis;
Environmental Management; Environmental Technology
- understand and, on a scientific basis, reflect on the subject areas’ knowledge and identify scientific problems
- have in depth knowledge of relevant national and international research
- possess expert understanding in extension of the previous degree/or a broad perspective on the discipline of
the Bachelor degree/or new professional competence next to this degree
- possess insight into and understanding of the societal conditions under which environmental and sustainability
policies, strategies, plans, technologies and projects are implemented
The following skills and competences will be developed:
Skills
- excelence in analysing environmental problems, designing new and innovative solutions, scientific methods
and tools, and general skills related to the needs of corporate and public sector within the Environmental
framework
- communication of research-based knowledge and discussion of professional and scientific problems with both
peers and non-specialists
Competences
- Can manage work and its development in complex and unpredictable situations requiring new solutions
- Can independently initiate and implement discipline-specific and interdisciplinary cooperation and assume
professional responsibility
- Can independently take responsibility for own professional development and specialization
- Can act successfully in an international and inter-cultural environment
The learning outcomes are translated into the study programme through its syllabus, namely the different
courses dealing with the topics previously listed. Adopted teaching-learning methodologies promote students
independence and the development of their critical thinking and analysis skills. Classes in english and the high
international characteristics of the master programme contribute to the students competences to work in a
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global world within different cultures.
The degree of fulfillment has to be assessed based on the Environmental Studies Graduates careers. The
majority returns to home countries and is rapidly immersed in professional activities either creating their own
enterprises or getting a job in already existing business enterprises. Moreover some graduates continue their
environmental studies doing a PhD programme.

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha. 
A estrutura curricular do Mestrado em Estudos Ambientais corresponde aos princípios do Processo de
Bolonha, nomeadamente:
- baseia-se no sistema de graus estabelecido no âmbito do processo de Bolonha, sendo o graduado no
Mestrado em Estudos Ambientais facilmente reconhecido pelos Estados Membros da União Europeia; ao
Mestre em Estudos Ambientais é atribuído o respetivo Diploma e o Suplemento ao Diploma, de acordo com as
práticas do processo de Bolonha.
- o ciclo de estudos é um ciclo de segundo grau, de dois anos de duração, que conduz ao grau de Mestre. É
condição essencial para o ingresso no mestrado a conclusão bem sucedida do primeiro ciclo, que durará um
mínimo de três anos. O grau atribuído é pertinente para o mercado de trabalhado europeu com um nível
apropriado de qualificação. 
- assenta no sistema de créditos European Credit Transfer System, promovendo uma mobilidade de estudante
mais abrangente. Ao Mestrado em Estudos Ambientais correspondem 120 ECTS, 30 ECTS por semestre.
- promove, reconhece e valoriza a mobilidade de estudantes e de professores; de facto, a integração deste
programa de estudos num mestrado ERASMUS/MUNDUS é a prova concreta da sua adequação aos princípios
de Bolonha.

6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process. 
The curricular structure of the Master programme in Environmental Studies corresponds to the principles of the
Bologna process, namely:
- it is based on the degrees system established in the scope of the Bologna process with an easy recognition of
the Master graduate in Environmental Studies by the European member states; the Master in Environmental
Studies is awarded with a Diploma and a Diploma Supplement in accordance to the Bologna process practices
- it is a second study cycle, lasting for 2 years, towards a Master degree. It is necessary to successfully
conclude a 3 years 1st study cycle to be enrolled in this master programme. The master degree in
Environmental Studies is pertinent to the European professional market with an adequate level of qualification.
- it is based on the European Credit Transfer System, which promotes a broader mobility of students. The
Master cycle in Environmental Studies corresponds to 120 ECTS, 30 ETCS per semester.
- this programme promotes and recognizes students and academic staff mobility; in fact, its integration within
an ERASMUS/MUNDUS joint master programme demonstrates how it complies with the Bologna principles.

6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 
Não há uma periodicidade regular de revisão curricular do programa de estudos. No entanto, a Direção de
Curso, em colaboração com as universidades do consórcio JEMES, revê e debate a organização curricular com
alguma frequência, sendo identificadas e implementadas algumas melhorias.

6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 
The curricular structure is not regularly reviewed. However, the programme director(s), in direct collaboration
with the scientific commission of the consortium JEMES, frequently reviews and debates the curricular
organization aiming to update scientific and work methodologies.

6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica. 
O plano de estudos permite e garante a integração dos estudantes na investigação científica a nível das
unidades curriculares Projeto e Dissertação, que decorrem respetivamente, no 3º e no 4º semestre do curso. O
trabalho de Projeto é frequentemente desenvolvido no âmbito de projetos de investigação, proporcionando aos
estudantes o contacto com investigadores e metodologias de investigação. A Dissertação decorre também no
âmbito de projetos de investigação, sendo frequente originar comunicações em conferências internacionais e a
submissão de artigos a revistas científicas internacionais. A inscrição de alunos, que concluíram o mestrado,
no Programa Doutoral em Ciências e Engenharia do Ambiente é um resultado da sua integração nas atividades
de investigação do Departamento de Ambiente e Ordenamento.

6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research. 
The study plan ensures the integration of students in scientific research at the level of the course units Project
and Dissertation, respectively, at the 3rd and 4th semester. Project work is often developed in the scope of
research projects and therefore the students contact with researchers and research methodologies is
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promoted. 
Dissertation is also developed within research projects frequently producing communications in international
conferences and the submission of results to international scientific journals.
The enrollment of Environmental Studies graduates in the doctoral programme in Environmental Sciences and
Engineering evidences their integration in the research activities of the Department of Environment and
Planning.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa IX - Introdução à Poluição Atmosférica / Introduction to Air Pollution

6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução à Poluição Atmosférica / Introduction to Air Pollution

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Isabel Couto Neto da Silva Miranda, 30 TP + 15 OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Joana Cardoso Ferreira, 30 TP

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os alunos dos conhecimentos necessários para a compreensão e análise de questões de poluição
atmosférica, desde a emissão de poluentes para a atmosfera até à qualidade do ar, passando pela dispersão,
transformação e deposição de poluentes. O aluno deverá ser capaz de: dominar os conceitos e processos
gerais que envolvem a poluição atmosférica, nomeadamente características da poluição, fontes e tipo de
poluentes associados, efeitos; desenvolver um inventário de emissões; aplicar técnicas de amostragem de
poluentes atmosféricos (fontes e ambiente); revelar capacidades para o uso de modelos simples de dispersão,
tratamento e interpretação de resultados, assim como apoio à definição de estratégias de gestão de qualidade
do ar.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide students with the necessary knowledge to understand and analyse atmospheric pollution questions,
covering topics as atmospheric emissions, dispersion and transformation of pollutants in the atmosphere and
air quality.
Students will:
have gained insights into the atmosphere and the air pollution issues, main characteristics of air pollution,
sources and associated pollutant emissions;
be able to develop an emission inventory;
have become familiar with different techniques to sample air pollutants and air quality modelling approaches;
have gained insights into the air quality understanding and management, namely criteria and standards,
emission norms, data treatment and interpretation, and are able to support air quality management strategies.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
As fontes de poluição atmosférica – historial; definição de poluição atmosférica e de poluentes; classificação
das fontes e medição de emissões; remoção de poluentes na fonte; inventário de emissões. 
A atmosfera – composição, reservatórios e tempos de residência; camadas da atmosfera; escalas temporais e
espaciais dos movimentos atmosféricos. 
Dispersão de poluentes na atmosfera – estabilidade atmosférica; camada limite atmosférica; comportamento
dos penachos na atmosfera; modelação da dispersão de poluentes na atmosfera. 
Ciclos dos poluentes atmosféricos – compostos de enxofre, azoto e carbono; ozono; partículas. 
Transformação e deposição – cinética, fotoquímica e radicais; reações homogéneas e transformação
gás/partícula; deposição de poluentes; remoção pelas nuvens e precipitação. 
Gestão da qualidade do ar – efeitos da poluição atmosférica; critérios e padrões de qualidade do ar; normas de
emissão; monitorização de poluentes atmosféricos; redes de monitorização e vigilância.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Atmospheric pollution sources – history; definition of atmospheric pollution and pollutants; sources
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classification; emissions inventories.

2. The atmosphere – composition, reservoirs and residence times; the layers of the atmosphere; spatial and
temporal scales of atmospheric processes.

3. Dispersion of pollutants in the atmosphere – atmospheric stability; atmospheric boundary layer; behaviour of
atmospheric plumes; modelling the dispersion of atmospheric pollutants.

4. Atmospheric pollutants cycles – sulphur, nitrogen and carbon compounds; ozone; particulate matter.

5. Transformation and deposition – kinetics, photochemistry and radicals; homogeneous reactions and
transformation gas/particle; dry deposition; wet removal processes.

6. Air quality management – effects of atmospheric pollution; air quality criteria and standards; emission
norms; monitoring of atmospheric pollutants; monitoring and surveillance networks; emissions measuring.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular visa trabalhar conhecimento e desenvolver competências básicas na área da poluição
atmosférica, que permitam aos estudantes compreender as questões, prevenindo e contribuindo para
soluções de melhoria da qualidade do ar. Os conteúdos permitem atingir esses objetivos gerais, pois incluem
as diferentes componentes associadas à poluição atmosférica: fontes e emissões, dispersão e química e
qualidade do ar.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This curricular unit aims to provide knowledge and to develop basic competences in the air pollution area, which
will allow students to understand air pollution problems and to contribute to their prevention and solution. The
syllabus is coherent with these general objectives by including the different components of air pollution:
sources and emissions, dispersion and chemical transformation, and air quality.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas TP envolvendo momentos de exposição com apoio de meios audiovisuais, em simultâneo com a
resolução de exercícios (individualmente ou em grupo).
Avaliação contínua envolvendo um teste escrito e relatórios/discussão dos trabalhos solicitados aos alunos ao
longo do semestre. A média final resultará de 70% da nota do teste e 30% do desempenho do estudante ao
longo do semestre.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lecturing classes (TP) where the concepts are exposed with multimedia support and analyzed; problems
analysis and solution in classes (individually or in group) with a strong inter-relation work between students and
the teacher, like emission inventory and Gaussian dispersion model application.
Continuum assessment of the student’s performance, including one written exam (70%) and work group
reports/discussion (30%).

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

As metodologias de ensino e avaliação estão alinhadas com as competências que se pretende que os alunos
desenvolvam:
- o domínio do conhecimento técnico, através da transmissão de conteúdos teóricos e sua análise critica;
- a capacidade de aplicação em contexto real dos conhecimentos e instrumentos, através da resolução de
exercícios e da análise de casos de estudo reais e específicos;
- atitudes e valores fundamentados, através da realização de trabalho colaborativo de grupo, trabalho individual
e apresentações orais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies and assessment are in line with the skills that students should develop:

- At the knowledge level, by presenting theoretical concepts, tools and processes and critically analyzing them;

- Ability to apply their know-how on the analysis of real and specific case studies;

- Attitudes and values, by conducting collaborative group work, individual work and oral presentations.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
•BORREGO, C. (1995): Poluição Atmosférica I. Departamento de Ambiente e Ordenamento, Universidade de
Aveiro

•JACOBSON, M. (2002): Atmospheric Chemistry: History, Science and Regulation, Cambridge University Press

•HOBBS, P. (2000): Introduction to Atmospheric Chemistry, Cambridge University Press.

•SEINFELD, J.; PANDIS, S. (2006): Atmospheric Chemistry and Physics: from Air Pollution to Climate Change,
John Wiley & Sons

•HARRISON, R. M. (1995), 3. ed.: Pollution Causes, Effects and Control, Royal Society of Chemistry

•ZANNETTI, P. (1990): Air Pollution Modelling, Van Nostrand Reinhold

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

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

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Myriam Alexandra dos Santos Batalha Dias Nunes Lopes, 24 TP + 15 OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Joana Cardoso Ferreira, 24 TP
Mário Miguel Azevedo Cerqueira, 12 TP

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O aluno deverá ser capaz de: 
(i) dominar os conteúdos de documentos legislativos na área 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 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.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The student should be able to: 
(i) master the content of legislative documents in the field of air quality; 
(ii) assess air quality through the tools provided in the Policy Framework of Air Quality (emissions inventories,
monitoring networks, and modeling);
(iii) select and apply models of emissions and air quality
(iv) analyze air quality data, whether measured or derived from models, and define strategies for reducing air
pollution
(v) intervene on the basis of their expertise in the establishment of strategic guidelines for the management of
air quality

6.2.1.5. 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 para a atmosfera: CORINAIR, EMEP, IPCC, COPERT, TREM.
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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.

6.2.1.5. 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 modelling emissions: CORINAIR, EMEP, IPCC, COPERT, TREM.
6. Air quality modelling: local and mesoscale models.
7. Case studies: air quality forecast, urban planning, air quality impact assessment.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Pretende-se com esta UC dotar os alunos dos conhecimentos necessários para a sua atuação na definição e
implementação de políticas de gestão da qualidade do ar, visando a redução dos efeitos da poluição
atmosférica, através do seu contacto com a legislação no domínio do ar e com outro tipo de instrumentos de
avaliação, tais como inventários de emissões, modelos e redes de monitorização de qualidade do ar.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The main objective 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, through their contact with air quality legislation and other types of
assessment tools, such as emissions inventories, models and air quality monitoring networks.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição de conceitos nas aulas teóricas, debates sobre as temáticas abordadas incentivando os alunos a
confrontar acontecimentos reais com as temáticas abordadas na disciplina. Trabalhos teórico-práticos de
grupo e individuais para explorar, aplicar conhecimentos e promover competências técnicas. As aulas teórico-
práticas envolvem momentos de exposição com apoio de meios audiovisuais e debate sobre os trabalhos
realizados. Aulas de utilização de ferramentas numéricas aplicadas à gestão da qualidade do ar. Os docentes
dão apoio para o desenvolvimento dos trabalhos de grupo e/ou individuais e exploração de informação
complementar.
Avaliação contínua envolvendo dois testes escritos, a elaboração de cinco relatórios de trabalhos de grupo
realizados nas aulas e a apresentação oral de alguns trabalhos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures where concepts are presented analysed and debated. Problem-analysis and solving exercises in
classes (individually or in group) with a strong inter-relation work between students and the teacher. Use of
multimedia support and numerical tools for air quality management. Individual and group work to analyse real
air pollution problems and possible air quality management strategies, exercises to test knowledge and
promote skills. Student work is presented and debated in classes. Teachers are available to give support for
student work development outside lectures.
Continuous evaluation involving two written tests, preparation of five reports of group work developed in class
and oral presentation of some work.

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

As metodologias de ensino e avaliação estão alinhadas com as competências que se pretende que os alunos
desenvolvam:
- o domínio do conhecimento técnico, através da transmissão de conteúdos teóricos e sua análise critica;
- a capacidade de aplicação em contexto real dos conhecimentos e instrumentos de gestão da qualidade do ar,
através da aplicação dos conhecimentos adquiridos pela análise de casos de estudo reais e específicos;
- atitudes e valores fundamentados, através da realização de trabalho colaborativo de grupo, trabalho individual
e apresentações orais. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies and assessment are aligned with the skills that students should develop:
- At the knowledge level, by presenting theoretical concepts, tools and processes and doing their critical
analysis;
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- Ability to apply their know-how on air quality management through the analysis of real and specific case
studies;
- Attitudes and values , by conducting collaborative group work, individual work and oral presentations.

6.2.1.9. 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 IX - Medição Poluentes Atmosféricos / Measurement of Air Pollutants

6.2.1.1. Unidade curricular:
Medição Poluentes Atmosféricos / Measurement of Air Pollutants

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Miguel Azevedo Cerqueira, 21TP + 21PL + 15OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Teresa Filomena Vieira Nunes, 9TP + 9PL

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular espera-se que o aluno tenha desenvolvido capacidades para seleccionar,
conceber e operar sistemas de medição de poluentes atmosféricos, tanto no ar ambiente como em fontes
emissoras de poluentes.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the course the student should be able to select, implement and operate different methods for the
characterization of air pollutants both in ambient air and in emission sources.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Considerações gerais: relevância da medição de poluentes atmosféricos; classificação dos procedimentos
de medição de poluentes atmosféricos.

2. Fonte de vácuo e técnicas de medição de volume, caudal e velocidade de escoamento.

3. Técnicas de colheita e análise de poluentes gasosos: métodos dinâmicos; métodos passivos; métodos de
medição em contínuo. Preparação de atmosferas padrão.

4. Técnicas de colheita e medição de poluentes particulados: colheita por filtração; convenções ISO e EPA para
a amostragem de partículas; métodos descontínuos e contínuos de medição de partículas PM10 e PM2.5;
colheita por impacto inercial; impactores em cascata.

5. Medição de emissões antropogénicas e naturais: medição de poluentes em fontes fixas; determinação da
velocidade e composição do gás efluente; sistemas de medição in situ; medição de emissões naturais.

6. Medição da deposição de poluentes atmosféricos; medição de deposição total, húmida e seca.

6.2.1.5. Syllabus:

1. General introduction to the unit. Classification of methods for the measurement of air pollutants.

2. Vacuum sources and volume, flow rate and velocity measurement devices.

3. Monitoring of gaseous compounds. Dynamic methods. Passive Methods. Automatic methods. Preparation of
standard atmospheres.

4. Methods of aerosol sampling and analysis. Aerosol sampling by filtration. ISO and EPA conventions for health
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related aerosol sampling. Continuous and discontinuous methods for the measurement of PM10 and PM2.5.
Aerosol sampling by inertial impact; cascade impactors.

5. Measurement of anthropogenic and natural emissions. Measurement of pollutant emissions from stationary
sources: measurement of velocity and gas composition; reference methods. Measurement of natural
emissions.

6. Measurement of air pollutants deposition; measurement of total, wet and dry deposition.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos incluem o essencial das técnicas de medição de poluentes atmosféricos usadas
para a monitorização da qualidade do ar ambiente e o controlo das emissões por fontes estacionárias. Embora
exista um grande número de poluentes atmosféricos, as estratégias de medição são muitas vezes comuns,
pelo que ao aprender o essencial destas técnicas o aluno fica capacitado para escolher, implementar e operar
um método de medição de um poluente atmosférico em particular.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents include the essential about methods of measurement of air pollutants both in ambient air
and in emission sources. Despite the large number of air pollutants, common measurement strategies are
available. Thus, if students learn the essential about these methods they will be able to select, implement and
operate a method for the characterization of a specific air pollutant.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas envolvendo momentos de exposição com apoio de meios audiovisuais, seguidas de
análise de documentos e resolução de exercícios (individualmente ou em grupo), aulas demonstração de
operação de equipamentos de medição de poluentes atmosféricos. Aulas práticas laboratoriais onde os alunos
realizam trabalhos experimentais aplicando diferentes técnicas de amostragem e análise de poluentes
atmosféricos, incluindo a calibração de analisadores e aquisição de dados.
A avaliação tem em conta as seguintes componentes: um exame escrito final (peso de 50% na nota final;
classificação mínima de 8,0 valores) e a média das classificações dos relatórios da componente prática (peso
de 50% na nota final; classificação mínima de 8,0 valores). A classificação mínima final para obter aprovação à
disciplina é de 9,5 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The unit is organized in theoretical-practical classes and practical classes. The theoretical-practical classes
include formal lectures with multimedia support followed by problem solving activities. The practical classes
include laboratory work and equipment presentations.
Assessment: one written final exam (weight 50%, classification >8.0 points in 20) and practical assessment
based on the group reports (weight 50%; >8.0 points in 20); final classification > 9.5 points in 20.

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

As aulas teórico-práticas têm uma natureza mais expositiva, onde são apresentados os princípios usados na
medição de poluentes atmosféricos. A apresentação dos princípios é complementada com a resolução de
exercícios onde se apresentam problemas comuns que surgem na conceção e operação de equipamentos de
medição de poluentes atmosféricos. A consolidação dos conceitos e sobretudo a prática da construção e
operação de sistemas de medição é adquirida nas aulas laboratoriais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical-practical classes are used to present the principles of measurement of air pollutants and to do
exercises about common problems found during the implementation and operation of equipments used to
measure air pollutants. Strengthening of concepts and practical skills to implement and operate systems
dedicated to the measurement of air pollutants are gained during laboratory classes.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Baumbach, G. (1996): Air quality control, Springer.
- Harrison, R. M., Perry, R. (1986) Handbook of air pollution analysis, 2nd ed., Chapman and Hall, London.
- Hinds, W. (1999) Aerosol technology: properties, behavior and measurement of airborne particles, 2nd ed.,
JohnWiley&Sons,New York.
- Lodge, J.P. (1989) Methods of air sampling and analysis, 3ª ed., Lewis Publishers, Chelsea.
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- Nelson, G.O. (1971) Controlled test atmospheres, Ann Arbor Science, London.
- Nriagu, J. (1999) Gaseous pollutants: characterization and cycling. John Wiley & Sons, New York.
- Stern, C. (1986) Air Pollution: supplement to measurements, monitoring, surveillance and engineering control,
Vol. VII, Academic Press,New York.
- Willeke, K., Baron, P.A. (2001) Aerosol measurement: principles, techniques and applications, 2nd ed., John
Wiley & Sons, New York.
- Winegar, E. D., Keith, L.H. (1993) Sampling and analysis of airborne pollutants, Lewis, Boca Raton.

Mapa IX - Riscos Natural, Tecnológicos e Industriais / Natural, Technological and Industrial Risks

6.2.1.1. Unidade curricular:
Riscos Natural, Tecnológicos e Industriais / Natural, Technological and Industrial Risks

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Celeste de Oliveira Alves Coelho, 15TP + 15 PL + 8OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria de Fátima Lopes Alves, 15TP + 15PL + 7OT

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objetivo da UC é familiarizar os estudantes com a evolução dos conceitos de risco, catástrofe e
vulnerabilidade, tendo em conta as transformações sociais e tecnológicas das sociedades contemporâneas.
Caracterizar os riscos naturais e tecnológicos, em geral, e fornecer informação detalhada sobre riscos de
grande relevância aos níveis internacional, nacional e local (por ex.: secas, desertificação, erosão costeira,
acidentes industriais graves, etc.). Nesta UC serão também analisados os métodos e as ferramentas de
avaliação e gestão do risco, atendendo a mecanismos de avaliação quantitativa e qualitativa, bem como a
perceção, a comunicação e a negociação do risco. A atualidade que os riscos assumem no contexto das
alterações climáticas e nas politicas e instrumentos de ordenamento e gestão do território será abordada nesta
UC no sentido de familiarizar os estudantes com os diferentes sistemas e agentes com responsabilidade na
prevenção e gestão dos riscos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The purpose of CU is to familiarize students with the evolution of the concepts of risk, vulnerability and disaster,
taking into account the social and technological transformations of contemporary societies.
Characterize the natural and technological hazards in general, and provide detailed information about the risks
of great relevance at international, national and local levels (eg. Droughts, desertification, coastal erosion,
industrial accidents , etc. ).
This CU will also analyze the methods and tools for assessing and managing risks, considering mechanisms of
quantitative and qualitative assessment as well as perception, communication and negotiation of risk. The risks
assumed in the context of climate change and the policies and planning instruments and management of the
territory will be covered in this unit in order to familiarize students with the different systems and agents with
responsibilities in the prevention and management of risks.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos de perigo, risco, desastre, catástrofe e vulnerabilidade
2. Tipologias: riscos naturais, tecnológicos e mistos
3. Os riscos naturais (cheias, secas, incêndios florestais, erosão costeira, epidemias e doenças)
4. Os riscos tecnológicos (acidentes industriais graves, acidentes associados ao transporte de matérias
perigosas, rutura de barragens)
5. Métodos e ferramentas de avaliação, quantificação e gestão do risco
6. Quantificação do risco em regime de responsabilidade ambiental
7. A perceção e a comunicação do risco
8. Os sistemas e agentes da proteção civil
9. As políticas e estratégias de prevenção e gestão do risco (nível europeu e nacional)

6.2.1.5. Syllabus:
1. Concepts of hazard, risk, disaster and vulnerability
2. Types: natural hazards, technological and both
3. Natural risks (floods, droughts, forest fires, coastal erosion, epidemics and diseases)
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4. Technological risks (industrial accidents, accidents associated with the transport of hazardous materials,
rupture of dams)
5. Methods and tools for assessment, quantification and management of risk
6. Quantification of risk in environmental liability regime
7. Risk perception and communication
8. Systems and agents of civil protection
9. The policies and strategies of prevention and risk management (European and national)

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos iniciam-se com os conceitos básicos relacionados com o perigo, risco, catástrofe, sensibilidade
e vulnerabilidade Apresentam-se as diferentes tipologias de riscos, assim como a sua evolução histórica,
dando-se particular destaque a exemplos atuais que, na Europa, ocorrem com elevada severidade e
intensidade (exemplo: cheias, erosão costeira, fogos florestais, deslizamentos, acidentes industriais graves,
acidentes associados ao transporte de matérias perigosas). 
Nesta UC serão também analisados os métodos e as ferramentas de avaliação e gestão do risco, atendendo a
mecanismos de avaliação quantitativa e qualitativa, bem como a perceção, a comunicação e a negociação do
risco.
Serão estudadas as metodologias de avaliação (qualitativa e quantitativa) de gestão do risco, havendo lugar a
identificação da aplicação das metodologias como suporte à decisão/ definição das diferentes ações e sua
integração nas estratégias e políticas de gestão de risco.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus starts with the presentation of the concepts related to hazard, risk, disaster, exposure, and
vulnerability allowing students to understand the technical differences of the concepts. 
The different typology of risks, as well as its historical development, will be analised, giving emphasis on current
examples from Europe, and elsewhere (eg floods, coastal erosion, forest fires, landslides, industrial accidents,
transportation of dangerous goods).
This CU will deal with the methods and tools for assessing and managing risk, considering mechanisms of
quantitative and qualitative analysis as well as perception, communication and negotiation of risk.
The risk management methodologies as well as mitigation strategies will be addressed in order to support
decision making / and the integration into strategies and policies for risk management.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de carácter teórico prático, com auxílio das tecnologias de informação. Apresentação pelos docentes dos
conceitos, métodos e técnicas, seguida de aplicações a casos de estudo. Exploração pelo aluno de forma
individual e/ou em grupo de métodos e técnicas de avaliação de riscos com apoio em material e orientação
assegurada pelos docentes.
Avaliação prevista será do tipo discreta realizada em três momentos (M): 1º M com a apresentação oral e
defesa do trabalho; 2º M com a entrega do relatório final escrito; 3ºM com a realização de um teste, sobre a
matéria lecionada. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical classes, with the help of information tecnologies. Presentation of concepts, methods
and techniques, followed by applications to specific case studies. Exploration by the individual student and / or
group of methods and techniques of risk assessment with material support and guidance ensured by teachers.
Planned evaluation will be of discrete type taking place in three stages (M): 1st M with oral presentation and
discussion; 2nd M with the delivery of the final written report; 3rd M with doing a written test on the subjects
taught.

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

Fornecer aos alunos conhecimentos e ferramentas que permitam compreender os conceitos fundamentais.
Caracterizar os riscos naturais e tecnológicos, em geral, e fornecer informação detalhada sobre riscos de
grande relevância aos níveis internacional, nacional e local (por ex.: secas, desertificação, erosão costeira,
acidentes industriais graves, acidentes de transporte de mercadorias perigosas etc.). Fornecer as ferramentas
de avaliação e gestão do risco, atendendo a mecanismos de avaliação quantitativa e qualitativa, bem como a
perceção, a comunicação e a negociação do risco. Fornecer os instrumentos de política para a prevenção,
gestão e mitigação do risco, incluindo os sistemas de apoio à decisão, e a participação ativa dos diferentes
atores.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.



12/19/13 ACEF/1314/10792 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e5f234e1-d0a7-499e-7e9d-525bf268368d&formId=6ebc223c-49f1-1dc6-44c1-52679b84dd77 41/80

This CU intends to provide knowledge and tools for the understanding the concepts of hazards, risk,
vulnerability and disaster, taking into account the social and technological transformations of contemporary
societies.
The characterization of the natural and technological hazards in general, and provide detailed information about
the risks of great relevance at international, national and local levels (e.g. droughts, desertification, coastal
erosion, industrial accidents, etc. ).
This CU will also provide tools for assessing and managing risk, considering mechanisms of quantitative and
qualitative analysis as well as perception, communication and negotiation of risk. The risks assumed in the
context of climate change and the policies and planning instruments and management of the territory will be
covered in this unit in order to familiarize students with the different systems and agents with responsibilities in
the prevention and management of risks, and provide detailed information about the risks of great relevance at
international, national and local levels (eg. droughts, desertification, coastal erosion, industrial accidents, etc.).
This CU will also provide knowledge about risks and the importance in the context of climate change; and on the
policies and planning instruments available for prevention and mitigation, including the agents/stakeholders with
responsibilities in the prevention and management of risks.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
ALMEIDA, A. B.; RAMOS, C. M.; SANTOS, M. A.; VISEU, T. (2003); Dam Break Flood Risk Management in
Portugal, Lisboa: LNEC. 
ASCE.BLAIKIE, P.; CANNON, T.; DAVIS, I.; WISNER, B. (2003); At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability
and Disasters, London: Routledge.
Casal, J. (2008). Evaluation of the effects and consequences of major accidents in industrial plants. Elsevier,
Amsterdam
FLEMING, G. (2002); Flood Risk Management, London: Thomas Telford Limited.
P. CRUTZEN, J. GOLDAMMER (1993); Fire in the environment. The ecological, atmospheric, and climatic
importance of vegetation fire. 
REES, J. A. (2002); Risk and Integrated Water Management. Global Water Partnership.
Sarewitz D., Pielke R. & Keykhah M. (2003). Vulnerability and Risk: Some Thoughts from a Political and Policy
Perspective. Risk Analysis 23 (4), 805–810.
SMITH, K. (2004); 4rd Ed., Environmental Hazards, Routledge: New York.

Mapa IX - Geografia de Portugal / Geography of Portugal

6.2.1.1. Unidade curricular:
Geografia de Portugal / Geography of Portugal

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Celeste de Oliveira Alves Coelho, 23TP + 10OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Filomena Maria Cardoso Pedrosa Ferreira Martins, 22TP + 10OT

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Compreender a posição, originalidade, unidade e diversidade de Portugal;
- Conhecer o relevo, o clima, a hidrologia, os solos e a vegetação de Portugal;
- Compreender as dinâmicas populacionais e o ordenamento do território;
- Conhecer e valorizar os recursos naturais, sociais e económicos do território;
- Conhecer e interpretar as dinâmicas territoriais e os processos de estruturação do território;
- Compreender as profundas transformações ambientais, sociais e económicas do Portugal de hoje;
- Pensar Portugal de uma forma integrada relacionando o quadro geográfico natural e social.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To understand the position, originality, unity and diversity of Portugal;
- To study the relief, climate, hydrology, soils and vegetation of Portugal;
- To understand the population dynamics and the planning and management of the country;
- Knowledge and valorization of natural, social and economic resources of Portugal;
- Contribution to the understanding of the profound environmental, social and economic transformations of
Portugal today;
- To think Portugal in an integrated framework relating the natural and social geographical setting.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- A Posição de Portugal no Mundo 
- Caracterização Física do Território: O relevo, o clima, os solos, a vegetação, os recursos hídricos e o uso do
solo.
- A população portuguesa - evolução, distribuição, movimento natural e movimentos migratórios.
- Povoamento e ocupação humana do território: a vida rural, a vida urbana, as acessibilidades.
- Unidade e diversidade do território - assimetrias do desenvolvimento, a relação entre a natureza física do
território e as atividades humanas.

6.2.1.5. Syllabus:
- The position of Portugal in the World.
- The territory: Relief, Climate, Soils, Vegetation, Water resources and Land use. 
- The Portuguese population - evolution, distribution, natural movement and migration.
- Settlement and occupation of the territory: rural life, urban life, accessibility.
- Unity and diversity of the territory - assymmetries of development, the relationship between the physical
characteristics and human activities.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Pensar Portugal de uma forma integrada relacionando o quadro geográfico natural (o relevo, o solo, o clima, a
vegetação) com o quadro social (a dinâmica da população, as principais atividades e a sua organização no
território).
Compreender a realidade portuguesa do presente à luz das transformações sociais, ambientais, económicas e
políticas das últimas décadas.
Domínio de ferramentas de análise espacial, com o recurso a mapas, estatísticas e questionários. 
Adquirir uma visão sobre o Portugal do presente e a sua projeção no futuro.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Thinking Portugal in an integrated way relating the natural geographical setting (topography, soil, climate,
vegetation) with the social framework (population dynamics, major activities and their organization in the
territory). Understanding the Portuguese reality in the light of social, environmental, and economic policies of
the last decades. Domain of spatial analysis tools with the use of maps, statistics and questionnaires. To gain
insight into the Portugal's present and its projection into the future.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular é organizada em sessões presenciais com exposição da matéria pelo docente havendo
também sessões dedicadas a trabalho de pesquisa individual e em grupo pelos alunos.
A classificação final da disciplina resultará de um processo de avaliação mista, segundo o regulamento da UA. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course will follow a lecture type; exposition by the teacher and sessions for students to do individual and
group work, based both on material provided by the teacher and students research.
Group discussion and presentation of assignments.
Mixed evaluation according to UA regulations.

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

As metodologias de ensino desta unidade curricular adotam o formato de aula teórico prática para permitir que
os alunos, depois de adquirem conhecimentos teóricos sobre os vários temas, possam explorar,

individualmente ou em grupo, a aplicação prática desses conhecimentos ao nível da realidade portuguesa.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods are of a theoretical and practical nature, in order that students can explore both

individually and as a team the concepts, theories and their integration within the Portuguese reality.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Arroteia, Jorge Carvalho (2001) - Crescimento urbano e desenvolvimento territorial, Sep. de: População e
sociedade; nº7, Porto, P. 159-171. 

Arroteia, Jorge Carvalho (2001) - A propósito do envelhecimento da população portuguesa, População e
sociedade; nº 7, Porto. 
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Atlas de Portugal, IGEO,2006

Medeiros, C. A. (coordenação)2005, Geografia de Portugal, vol1,2,3,4. Circulo de Leitores
Ribeiro, Orlando (1998) Portugal o Mediterrâneo e o Atlântico: esboço de relações geográficas, 7ª edição,

revista e aumentada, Editora Sá da Costa Lisboa.
Ribeiro, Orlando, Lautensach, H. (1987-1991) – Geografia de Portugal – Tomos I, II, III, IVl. Lisboa, Ed. João Sá da

Costa.Soeiro de Brito, Raquel (1994) – Portugal – perfil geográfico, Editorial Estampa, Lisboa.

Mapa IX - Resíduos Sólidos / Solid Waste

6.2.1.1. Unidade curricular:

Resíduos Sólidos / Solid Waste

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Paula Duarte Gomes, 23TP+8PL+8OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Manuel Arlindo Amador Matos, 22TP+7PL +7OT

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Fornecer aos alunos o conhecimento necessário para perceberem, analisarem e caracterizarem as operações
de gestão de resíduos sólidos, de forma integrada, incluindo parâmetros técnicos dos processos de tratamento

e a avaliação dos impactes ambientais, assim como a principal legislação Europeia e linhas orientadoras para a
gestão de resíduos

Os alunos deverão ser capazes de:
- definir a tecnologia mais apropriada para gerir um resíduo;

- estabelecer os balanços mássicos e energéticos de diferentes processos de tratamento;
- estabelecer processos que conduzam à minimização de custos e de impactes no ambiente, com, ou sem,
valorização material e/ou energética;

- aplicar a legislação da EU a respeito da gestão de resíduos sólidos;
- aplicar a LCA a modelos de gestão integrada de resíduos sólidos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide students with the necessary knowledge in order to understand, analyze

and characterize the solid waste management operations, in an integrated way,
including technical parameters of treatment processes and environmental impact
assessments, so as the main EU guidelines and legislation for waste management.

The student must be able to:
- Define the most appropriate technology in order to manage a solid waste;

- Establish mass and energy balances of the different processes of treatment;
- Establish processes in order to minimize costs and environment impacts, with or

without material and/or energy recovery;
- Apply the EU legislation about solid waste management;

- Apply LCA models to integrated solid waste management.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A problemática da gestão de resíduos. Razões da ocorrência de resíduos sólidos no ambiente. Tipos de

resíduos e responsabilidades.
2. A legislação na gestão de resíduos, A Directiva Quadros dos Resíduos da EU. A Lista Europeia de Resíduos.

3. Operações de gestão de resíduos. Recolha, transporte, tratamento, valorização, eliminação. Princípios.
Variáveis dos processos - Balanços mássicos e energéticos. Eficiência. Monitorização dos processos.

4. Propriedades dos resíduos. Composição.
5. Recolha e transporte
6. Tratamento Físico-Mecânico (FM), Tratamento Mecânico-Biológico (TMB)

7. Tratamento termoquímico
8. Tratamento biológico

9. Aterro
10. Gestão de resíduos. Princípios. Linhas orientadoras. Estratégias. Hierarquia de operações de gestão de

resíduos. Gestão integrada de resíduos. Indicadores de gestão. Taxas e encargos.
11. Modelos de gestão integrada de resíduos. A ferramenta Avaliação de Ciclo de Vida aplicada à gestão de

resíduos. Pegada de carbono.
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6.2.1.5. Syllabus:
1. The waste management problem. Reasons of the occurrence of wastes in the environment. Waste types and

responsibilities.
2. Legislation in waste management. The EU Framework Directive. European waste catalogue. 

3. Operations of waste management. Collection, transport, treatment, recovery, disposal. Principles. Variables
of processes. Material and energy balances. Conversion efficiency. Monitoring of processes.

4. Waste properties. Composition.
5. Collection and transport. 

6. Physical-mechanical (FM) and Mechanical biological (MBT) treatments
7. Thermochemical treatment. Incineration. Other thermochemical processes
8. Biological treatment. Composting. Anaerobic digestion

9. Landfilling
10. Waste management. Principles. Waste management guidelines. Strategies. Hierarchy of solid waste

operations. Integrated waste management. Waste management indicators. Taxes, fees and charges
11. Integrated waste management models. Life Cycle Assessment applied to waste management. Carbon

Footprint.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Para aquisição das competências, os alunos necessitam conhecer a problemática da gestão de resíduos e dos

aspectos legislativos, mas também a composição, caraterísticas e propriedades dos resíduos, através da
análise próxima e elementar (poder calorífico, biodegradabilidade e perigosidade)

Para a análise ou conceção de modelos de gestão de resíduos, com integração de diferentes componentes e
processos, é imprescindível a compreensão dos diferentes processos, nas suas especificidades relativamente

a tecnologias, modo de operação, variáveis de controlo, balanço de massa, produtos, emissões e controlo
dessas emissões: i) Recolha e transporte. Veículos, contentores. Frequência e circuitos de recolha. ii) TFM.

Reciclagem. TMB. iii) Incineração, gasificação e pirolise. iv) Compostagem, digestão anaeróbia, biogás e
digestato. Produção de biocombustíveis. v) Aterro. Biogás e lixiviado, controlo e tratamento. Encerramento e

monitorização.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
For students to acquire the listed skills, they need to know the problems of waste management and legal

aspects, but also the composition, characteristics and properties of the waste by proximate analysis and
ultimate analysis, energy content, biodegradability, hazards characteristics. Just so they could have a good

understanding of management operations.
To be able to analyze or design integrated waste management models it is essential to understand the different
processes in relation to their specific technologies, operation, control variables, mass balance, products,

emissions and control of these emissions: i ) Collection and transport. Vehicles. Containers. Scheduling.
Routes. ii) FM. Separation. Recycling. MBT. iii) Incineration, gasification and pyrolysis. iv) Composting, anaerobic

digestion, biogas, digestate. Production of biofuels. v) Landfilling. Biogas and leachate control and treatment. The
closure and aftercare. Monitoring.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teórico-práticas englobaram sessões de problemas de aplicação da teoria, auxiliados pelo o uso
calculadora de bolso, de diagramas e de aplicações computacionais.

Realização de trabalho experimental em laboratório e posterior análise e interpretação dos resultados.
Realização de uma visita a uma instalação de gestão de resíduos.

Definição de alguns temas para serem trabalhados e expostos pelos alunos.
Um conjunto de apresentações sobre os diferentes assuntos também está disponíveis para download.

A avaliação da UC possui dois componentes: (a) exame escrito no final do semestre (50%) com duas partes:
uma teórica e uma aplicação prática;

(b) um trabalho escrito sobre um tema de gestão de resíduos (25%), (c) e um relatório sobre o trabalho prático
de laboratório (25%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical lessons and sessions of application problems with the use of hand calculators, diagrams and
computational applications.

Some experimental work conducted at laboratory. The results are analyzed and understood.
A visit to a waste management facility was organized.

Some defined themes were also worked and exposed by the students.
A set of presentations about the different matters is also available for download.
The assessment of the course has two components: (a) one written examination at the
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end of the course (50%) with two parts: a theoretical part and a practical application;
(b) a written work about a theme on waste management (25%); (c) and a report about the laboratory practical

work (25%).

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

curricular.
A presente UC tem a componente TP maioritariamente dedicada à exposição de conteúdos relacionados com a

gestão de resíduos: caracterização, regulamentação, processos, impactos e técnica de gestão. O tópico
caracterização proporcionou a leccionação de aulas TP aplicadas à resolução de exercícios e dada a sua
importância, foi sobre este tópico que também incidiram algumas aulas laboratoriais. Foi também na base de

exercícios que nas aulas TP foram resolvidos balanços de massa e de energia, recorrendo a folhas de cálculo e
resolução em computador. 

Desta forma considera-se que as actividades letivas foram adequadamente articuladas no sentido de conferir
aos alunos competências para identificar e classificar os diferentes resíduos, aplicar os princípios de gestão,

aplicar a regulamentação nacional, perspetivar os impatos ambientais e propor metodologias para o
envolvimento e a participação dos cidadãos na gestão dos resíduos. A realização dos trabalhos práticos é da

responsabilidade dos alunos e é apoiada por protocolos e supervisionada pelo docente. 
A plataforma web, e-learning da UA, contém o material trabalhado durante as aulas e os protocolos das

experiências. Está assim garantido o acesso às fontes bibliográficas, além das obras indicadas na bibliografia,
que estão disponíveis nos Serviços de Documentação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

This UC TP component is mostly dedicated to the presentation of content related to waste management:
characterization, regulation, processes, impacts and management techniques. The topic characterization

provided the teaching of practical classes applied to solve exercises, and given its importance, it was about this
topic too that laboratory classes were focused. It was also the basis of exercises that in classes TP were solved
mass and energy balances, using spreadsheets and computer resolution.

Thus it is considered that the teaching activities are properly coordinated in order to give students skills to
identify and classify the different waste management principles, apply EU rules, foresee the environmental

impacts and apply Life Cycle Assessment tool in solid waste management. The realization of practical work is
the responsibility of students and is supported by protocols and supervised by the teacher.

The web platform, e-learning UA, contains the material being processed during classes and protocols of the
experiments. It is thus guaranteed access to bibliographic sources, in addition to works listed in the

bibliography, which is available in the documentation services.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Tchobanoglous, G., Theisen, H. and Vigil, S., "Integrated Solid Waste Management. Engineering Principles and

Management Issues", International Editions, McGraw Hill Book Co., 1993.
- McDougall, F.; White, P.; Franke, M. e Hindle, P., (2001), “Integrated Solid Waste Management: a Life Cycle

Inventory”, 2nd ed., Blackwell Science Ltd.

Mapa IX - Poluição da Água / Water Pollution

6.2.1.1. Unidade curricular:

Poluição da Água / Water Pollution

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Jesus Figueiredo Silva, 60TP + 15OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
não se aplica

not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecimento de relação entre utilização da água e a poluição de massas de água. Conhecimento dos vários

tipos de efeitos dos poluentes da água e dos parâmetros aplicados na sua avaliação. Conhecimento das
alternativas para o controlo poluição da água. Capacidade de análise do comportamento dos sistemas

aquáticos, aplicando modelos de simulação da qualidade água.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

To analyse the relation between water use and pollution of water masses
To evaluate the effects of major water pollutant types and the parameters used for quantification

To identify the instruments for water pollution control
To acquire the capacity to analyze aquatic systems, using water quality mathematical models.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1 Fundamentos do estudo da poluição da água. 
2 Classificação dos poluentes da água

3 Substâncias que provocam consumo de oxigénio. 
4 Poluição por sólidos suspensos e por microrganismos. 

5 Poluição por nutrientes e eutrofização. 
6 Poluentes orgânicos persistentes. Poluição por petróleo. Descargas e efeitos nos meios aquáticos.
7 Poluição por compostos inorgânicos e por elementos vestigiais, casos de Pb, Hg, Cd

8 Controlo da poluição da água
Articulação de atividades:

Em articulação com os conteúdos teórico-práticos os alunos desenvolvem uma pesquiza bibliográfica e fazem
a apresentação escrita e oral sobre um tópico de poluição da água

6.2.1.5. Syllabus:
1 Water pollution fundamentals. 
2 Classification of water pollutants.

3 Oxygen demand. 
4 Microbial pollution. 

5 Pollution by nutrients and eutrophication. 
6 Persistent organic pollutants. 

7 Pollution by oil. Discharges of oil and effects in the aquatic environment 
8 Pollution by inorganic compounds and by trace elements. Cases of Pb, Hg, Cd.

Water pollution control.
Articulação de atividades:

Lectures are articulated with a research topic in which students carry a bibliographic search and prepare a
written report and an oral presentation on the selected topic

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Conhecimento de relação entre utilização da água e a poluição de massas de água: ponto1
Conhecimento dos vários tipos de efeitos dos poluentes da água e dos parâmetros aplicados na avaliação da

poluição da água + Adquirir capacidade de análise do comportamento dos sistemas aquáticos, aplicando
modelos de simulação: pontos 2 - 6

Conhecimento das alternativas para o controlo da poluição da água: ponto 7

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

To analyze the relation between water use and water masses pollution: p1

To evaluate the effects of major water pollutant types and the parameters used for water pollution assessment
+To acquire the capacity to analyze the aquatic systems, using mathematical models: p2 – p6

To identify the instruments for water pollution control: p7

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Apresentação oral de conceitos seguida de resolução de problemas, envolvendo cálculo.
Saída de campo para visita a instalação onde é controlada a qualidade da água de uma captação. 
Realização de pesquiza bibliográfica sobre um tema da poluição da água, escrita de relatório e apresentação

oral.
A avaliação final resulta da classificação em 2 testes ou exame final (50%) + a classificação no relatório e na

apresentação do tópico investigado (50%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Oral presentation of maters followed problem solving, requiring numerical calculation. 
Field trip to visit to an installation where water is abstracted and its quality is controlled.
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Literature research on a water pollution topic, writing a report and oral presentation
The final grade results from the classification in 2 tests or a final exam (50%) + the classification in the report

and presentation of the selected research topic (50%).

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

A apresentação de conceitos relativos à poluição da água permite aos alunos aumentar o seu conhecimento
relativo à análise de problemas relacionados com a poluição dos sistemas aquáticos

A resolução de problemas envolvendo cálculo permite aos alunos adquirir capacidade para avaliar os efeitos
de poluentes da água sobre os sistemas aquáticos, aplicando modelos matemáticos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Presenting to the students the concepts related to water pollution allows the students to augment their

knowledge related to the analysis of problems related with aquatic systems pollution.

Problem solving, involving computation, allows the students to acquire capacities to evaluate the effect of water

pollutants in aquatic systems, using mathematical models.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

SAWYER, C.N, P.L. McCARTY e G.F. PARKIN (2003). Chemistry for Environmental Engineering.
G. KIELY (1998). Environmental Engineering.

S. C. CHAPRA (1997). Surface Water-Quality Modeling.
EATON, A.D., L.S. CLESCERI e A.E.GREENBERG (1995). Standard Methods for the examination of water and
wastewater.

R. B. CLARK (2001). Marine Pollution.

Mapa IX - Poluição Atmosférica e Mudanças Climáticas / Air Pollution and Climate Change

6.2.1.1. Unidade curricular:
Poluição Atmosférica e Mudanças Climáticas / Air Pollution and Climate Change

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

Myriam Alexandra dos Santos Batalha Dias Nunes Lopes, 23T + 8PL + 8OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Mário Miguel Azevedo Cerqueira, 22T + 7PL + 7OT

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O aluno deverá ser capaz de: 
- descrever aspetos básicos da estrutura e composição da atmosfera;

- identificar e caracterizar os problemas de poluição atmosférica, incluindo o aquecimento global, as emissões
poluentes e fontes associadas, bem como os impactes potenciais

- descrever estratégias básicas de medição de poluentes atmosféricos comuns
- discutir sobre a importância de estratégias de gestão da qualidade do ar e de mitigação e adaptação às

alterações climáticas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The student should be able to:

- Describe the basics of atmosphere structure and properties;
- Identify and characterize air pollution problems, related pollutants and sources and potential impacts;

- Describe the basic technics for measurement of most common air pollutants 
- Discuss about the importance of strategies and policies for air quality management and climate change

mitigation and adaptation 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A atmosfera – composição, reservatórios e tempos de residência; estrutura da atmosfera; escalas especial

e temporal dos processos atmosféricos
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2. Fontes de poluição atmosférica e seus impactes: perspetiva histórica, definição de poluentes e poluição

atmosférica, classificação de fontes, gases com efeito de estufa e potencial global de aquecimento;
3. Ciclos dos poluentes atmosféricos: enxofre, azoto, carbono, ozono e matéria particulada. A importância do

processos de transporte, dispersão, transformação e deposição para as concentrações de poluentes
atmosféricos. 

4. Impactes das atividades humanas no clima: intensificação do efeito de estufa e aquecimento global;
evidências das tendências do clima passado e projeções de cenários climáticos futuros; impactes das

alterações climáticas no ambiente e nas atividades humanas.
5. Gestão da qualidade do ar e política climática: acordos internacionais, estratégias europeia e nacional,
políticas e medidas de mitigação e adaptação.

6.2.1.5. Syllabus:
1. The atmosphere – composition, reservoirs and residence times; the layers of the atmosphere; spatial and

temporal scales of atmospheric processes.
2. Atmospheric pollution sources and impacts – history; definition of atmospheric pollution and pollutants;

sources classification; greenhouse gases and global warming potential; 
3. Atmospheric pollutants cycles – sulphur, nitrogen and carbon compounds; ozone; particulate matter. The
importance of transport, dispersion, transformation and deposition processes on air pollutants concentration

patterns.
4. Impacts of human activities on climate: enhanced anthropogenic greenhouse effect and global warming,

review on past climate trends and future scenarios of climate changes. Impacts of climate change on
environment and human activities;

5. Air quality management and climate change policy. International agreements, European and national
strategies. Mitigation and adaptation policies and measures.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Pretende-se com esta UC dotar os alunos dos conhecimentos necessários para a sua atuação na definição e
implementação de políticas de gestão da qualidade do ar, visando a redução dos efeitos da poluição

atmosférica e mitigação das alterações climáticas. 
Assim, a UC introduz os conceitos básicos sobre a atmosfera, sua composição e processos físico-químicos

relevantes, que permite analisar o impacto das atividades antropogénicas na poluição atmosférica e nas
alterações climáticas, através do seu contacto com a legislação no domínio do ar e com outro tipo de

instrumentos de avaliação, tais como a monitorização de poluentes atmosféricos, os inventários de emissões e
a modelação da qualidade do ar.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The main objective of this course is to provide students with the necessary knowledge to understand and
analyze the baseline questions of atmospheric pollution, covering topics as atmospheric pollutants, emission

sources and air pollution effects with special emphasis on greenhouse gases and impacts on climate system. 
This course introduces the basic principles of the atmosphere, its composition and physic-chemical processes

that allow the analysis of the impact of human activities on air pollution and changes in climate, though
understanding the current legislation and evaluation tools, such as air pollutants monitoring and emission
inventories, air quality modeling. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição de conceitos nas aulas teóricas, debates sobre as temáticas abordadas incentivando os alunos a

confrontar acontecimentos reais com as temáticas abordadas na disciplina. Trabalhos teórico-práticos de
grupo e individuais para explorar, aplicar conhecimentos e promover competências técnicas. As aulas teórico-
práticas envolvem momentos de exposição com apoio de meios audiovisuais e debate sobre os trabalhos

realizados. Aulas laboratoriais para medição de poluentes atmosféricos. Os docentes dão apoio para o
desenvolvimento dos trabalhos de grupo e/ou individuais e exploração de informação complementar.

Avaliação contínua envolvendo a realização de um teste escrito, a elaboração de três relatórios de trabalhos
realizados nas aulas laboratoriais e a realização de relatório de trabalho temático de pesquisa e sua

apresentação oral.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures where concepts are presented analysed and debated. Problem-analysis and solving exercises in

classes (individually or in group) with a strong inter-relation work between students and the teacher. Use of
multimedia support and numerical tools for air quality management. Individual and group work to analyse real

air pollution problems and possible air quality management strategies, exercises to promote test knowledge
and promote skills. Student work is presented and debated in classes. Laboratory on air pollution

measurements. Teachers are available to give support for student work development outside lectures.
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Continuous evaluation involving a written test, preparation of three reports of work developed in laboratory

class and a report and oral presentation of a thematic research work.

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

- o domínio do conhecimento técnico, através da transmissão de conteúdos teóricos e sua análise critica;
- a capacidade de aplicação em contexto real dos conhecimentos e instrumentos de gestão da qualidade do ar,

através da aplicação dos conhecimentos adquiridos pela análise de casos de estudo reais e específicos e
aulas laboratoriais;

- atitudes e valores fundamentados, através da realização de trabalho colaborativo de grupo, trabalho individual
e apresentações orais. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodologies and assessment are aligned with the skills that students should develop:
- At the knowledge level, by presenting theoretical concepts, tools and processes and making their critical

analysis;
- Ability to apply their know-how on air quality management through the analysis of real and specific case

studies and laboratory classes;
- Attitudes and ethics, by conducting collaborative group work, individual research work and oral presentations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

• HARRISON, R. M. (1995) Pollution: Causes, Effects and Control (3rd ed.). Royal Society of Chemistry. 
• SEINFELD, J.; PANDIS, S. (2006): Atmospheric Chemistry and Physics: from Air Pollution to Climate Change.

John Wiley & Sons.
• JACOBSON, M. (2002): Atmospheric Pollution: History, Science and Regulation. Cambridge University Press.
• HOBBS, P.V. (2000) Introduction to Atmospheric Chemistry. Cambridge University Press.

Mapa IX - Planeamento e Gestão Integrada de Zonas Costeiras / Integrated Coastal Zones Planning and Management

6.2.1.1. Unidade curricular:

Planeamento e Gestão Integrada de Zonas Costeiras / Integrated Coastal Zones Planning and Management

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria de Fátima Lopes Alves, 14TP + 6OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Maria Teresa Fidélis da Silva, 18TP + 8OT
Peter Cornelis Roebeling, 13TP + 6OT

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O principal objetivo desta disciplina é capacitar os estudantes com elementos de reflexão e de intervenção

sobre o espaço costeiro e marinho, entendido num sentido alargado. Constitui objectivo desta UC que os
estudantes aprendam a desenhar um Plano de Praia onde incorporem todos os conhecimentos (jurídicos, de
escala, conceptuais e de gestão).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The key goals of this course are to enable students with elements of reflection and action on the coastal and

marine space, understood in a broad sense. The objective of this course is that students learn to draw a Beach
Plan which incorporates all knowledge (legal, scale, design and management).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. INTRODUÇÃO
2. CONCEITOS E DEFINIÇÕES

3. A NECESSIDADE DE UMA “GESTÃO COSTEIRA”; 3.1. Sistemas e Recursos Costeiros; 3.2. Usos Múltiplos
dos Sistemas e Recursos 3.3. Os Benefícios da Gestão Costeira
4. ESTABELECIMENTO DE UM PROGRAMA DE GESTÃO COSTEIRA

4.1. Princípios e premissas; 4.2. Fins e Objetivos dum Programa de Gestão Costeira; 4.3. Avaliação das pré-
condições necessárias para o desenvolvimento dum Programa de Gestão da Zona Costeira 
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5. OS INTERVENIENTES NA GESTÃO COSTEIRA
5.1. As entidades governamentais e 5.2. As entidades não-governamentais

6. ESTRATÉGIAS DE PLANEAMENTO E GESTÃO
6.1. Os Modelos de Planeamento e Gestão e 6.2. As Políticas Públicas – estratégias e atuações

7. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO
8. INFORMAÇÃO, FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO

6.2.1.5. Syllabus:

1. INTRODUCTION
2. CONCEPTS AND DEFINITIONS

3. THE NEED FOR "COASTAL MANAGEMENT"; 3.1. Systems and Coastal Resources; 3.2. Multiple Uses of
Systems and Resources 3.3. The Benefits of Coastal Management

4. ESTABLISHMENT OF A COASTAL MANAGEMENT PROGRAM
4.1. Principles and assumptions; 4.2. Aims and Objectives of a Coastal Management Program; 4.3. Evaluation of

the pre-conditions necessary for the development of a Coastal Zone Management Program
5. ACTORS IN COASTAL MANAGEMENT

5.1. Government entities and 5.2. Nongovernmental entities
6. MANAGEMENT AND PLANNING STRATEGIES 
6.1. Models for Planning and Management, and 6.2. Public policies - strategies and actions

7. ASSESSMENT AND MONITORING INSTRUMENTS 
8. INFORMATION, EDUCATION AND TRAINING

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
No final do curso os alunos deverão ser capazes de desenvolver e analisar criticamente planos e programas de

gestão costeira integradas e/ou sectoriais, através da construção de uma proposta de intervenção de um Plano
de Praia onde terão de integrar uma diversidade de conhecimentos adquiridos ao longo do curso.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

At the end of the course students should be able to analyze and develop plans and integrated and / or sectorial
coastal management programs through the construction of a proposed intervention of a Beach Plan which will

integrate a diversity of knowledges acquired during the lectures.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas onde os conceitos são apresentados, analisados e discutidos.

O sistema de avaliação proposto é contínuo baseado em trabalho de grupo, respectivo relatório e apresentação
oral.

Trabalho de grupo é apresentado em formato de Poster (tipo congresso) sendo focado na elaboração de um
Plano de Praia, no sentido de testar os conhecimentos e desenvolvimento de competências.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures in which concepts are presented, analyzed and discussed.

The proposed evaluation system is based on group work, its report and oral presentation.

Group work is presented in Poster format (Congress type) and it is focused on the development of a Beach Plan,
to test knowledge and skills development during the course.

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

curricular.
As metodologias de aprendizagem utilizadas estimulam o envolvimento ativo dos estudantes durante as aulas

bem como a construção do conhecimento necessário à abordagem dos estudos de caso e problemas que
formam a base das diferentes sessões de trabalho.
De forma adicional, essas metodologias também proporcionam aos estudantes a possibilidade de antecipar os

desafios e os papéis que poderão vir a desempenhar na sua vida ativa.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The learning methodologies actively stimulate the involvement of students in class work and in the
construction of knowledge required to address the case studies and problems that form the basis of most

working sessions.
Additionally, those methodologies also provide students with the opportunity to anticipate the types of roles and
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challenges with which they will be confronted in real life.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
CICN-SAIN, B., KNECHT, R.W. (1998); Integrated Coastal and Ocean Management – concepts and practices 

MUNOZ, Juan M.B. (2005) La gestión de áreas litorales en España Y Latinoamérica
MUNOZ, Juan M.B. (2003); Medio Ambiente Y Desarrollo en las Áreas Litorales – guía práctica para la

planification y gestión integradas / 
ALVES, Mª de Fátima L. (2006); Gestão Sustentável da Zona Costeira: contributos para um modelo de avaliação.

Dissertação de doutoramento, Departamento de Ambiente e Ordenamento, Aveiro.
UNITWIN-WICOP (2003) – Wise Coastal Practices for Sustainable Human Development, Latvia, Roja, 11-13

December, pp. 112.

Mapa IX - Tratamento Físico-Químico Águas e Efluentes / Physico-chemical Treatment of Water and Waste Water

6.2.1.1. Unidade curricular:

Tratamento Físico-Químico Águas e Efluentes / Physico-chemical Treatment of Water and Waste Water

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Manuel Guerreiro Alves Arroja, 45TP + 11OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Isabel Aparício Paulo Fernandes Capela, 15TP + 4OT

Ana Cláudia Vieira Dias, 15PL

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aquisição de conhecimentos específicos que permitam dar resposta às necessidades de formação dos

engenheiros do ambiente que estejam envolvidos na avaliação, conceção, projeto, construção, operação e
manutenção de sistemas de tratamento de águas e águas residuais, no que respeita aos processos e

operações unitárias de natureza fisico-química.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Specific knowledge allowing the answering to the needs of environmental engineers involved in the

assessment, design, project, building, operation and maintenance of water and wastewater treatment systems
in what concerns the processes and unit operations of physical-chemical nature.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução; 2. Equalização e Homogeneização; 3. Tratamento Preliminar; 4. Coagulação – Floculação; 5.
Agitação e Mistura; 6. Neutralização; 7. Sedimentação (discreta, floculenta e impedida); 8. Flutuação; 9.

Amaciamento (método das barras e diagrama de Caldwell-Lawrence); 10. Filtração – Desidratação (filtros de
areia lentos e rápidos, filtro prensa, filtros de banda e centrífugas); 11. Desinfeção (cloro e compostos de cloro,

radiação ultravioleta e ozono); 12. Adsorção; 13. Permuta iónica; 14. Transferência de oxigénio (arejadores
superficiais e difusores); 15. Oxidação química avançada (reagente de Fenton, ozono, peróxido de hidrogénio)

6.2.1.5. Syllabus:

1. Introduction: 2. Equalization and Homogenization; 3. Preliminary treatment; 4. Coagulation – Flocculation; 5.
Mixing; 6. Neutralization; 7. Sedimentation (discrete, flocculent and hindered); 8. Flotation; 9. Water softening

(bar diagram and Caldwell-Lawrence diagram);10. Filtration - Sludge dewatering (slow and rapid sand filters,
press filters, belt filters, centrifuges); 11. Disinfection (chlorine and chlorine compounds; UV radiation;

ozone);12. Adsorption;13. Ion exchange;14. Oxygen transfer (surface aerators and diffusers);15. Advanced
chemical oxidation (Fenton reagent, ozone and hydrogen peroxide).

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O conteúdo programático cobre os principais processos e operações unitárias usadas no tratamento de águas
de abastecimento (doméstico e industrial) assim como no tratamento de águas residuais urbanas e industriais

na componente físico-química. A perspetiva de ensino está focada no dimensionamento e na interpretação de
resultados de operação destas unidades de tratamento quando inseridas numa estação de tratamento, sendo a

base dos objetivos da unidade curricular.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus contains the major used unit processes and operations in the domestic and industrial water supply

treatment (WTP) as well as in the industrial and urban wastewater treatment (WWTP), excluding the biological
processes. The teaching perspective is focused on the design and operation of the different components (units)

of a WTP or WWTP, based on theoretical concepts and theories.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teórico-práticas é feita a apresentação e discussão dos temas, sendo resolvidos e discutidos

problemas considerados representativos. Os trabalhos práticos consistem na operação de sistemas fisico-
químicos à escala laboratorial, facilitando a assimilação dos conceitos teóricos. As aulas práticas destinam-se

a discussão e aprofundamento dos conceitos desenvolvidos nas aulas teórico-práticas, complementando o
estudo levado a cabo pelos estudantes. A avaliação é do tipo contínua, e consiste em três componentes:

componente teórico-prática (CTP), componente prática (CP) e componente relativa ao trabalho desenvolvido
pelos estudantes fora do horário escolar (CTC). A componente CTP consiste na realizaçãode três minitestes. A

componente CP consiste na realização de um trabalho prático laboratorial e elaboração do respetivo relatório.
A componente CTC consiste na resolução de problemas pelos estudantes fora dos tempos letivos (4

problemas).
NF = 0,6 CTP + 0,25 CP + 0,15 CTC

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The course in organized in theoretical-practical classes and laboratory classes. The theoretical-practical
classes are twice per week and include the presentation and discussion of the themes addressed in the course.

In these classes a selected number of problems covering all the material of the course will be solved. The
practical classes consist in the operation of physical-chemical laboratory systems in order to allow the student

to make the link between theory and practice.
The assessment is continuous and based in three components: three short written tests (CTP), one report
related with the practical lab work (CP) and four exercises developed as home work (CTC).

Final mark = 0.6 CTP + 0.25 CTC + 0.15 CP

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

curricular.
As metodologias de ensino estão divididas em dois grupos, de acordo com a natureza das componentes que
constituem a unidade curricular (teórico prática e prática). Na componente teórico prática é promovido o

desenvolvimento das capacidades de tomada de decisão através da resolução de exercícios de
dimensionamento. Na componente prática é promovida a capacidade de planeamento e análise crítica através

da realização de ensaios experimentais a nível laboratorial e escrita do respetivo relatório.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodologies are divided in two different groups in accordance with the components nature of
the course (TP classes and PL classes). In the TP component the decision making process skills are developed
by the design exercises solving process. In the PL component the planning and critical analysis skills are

promoted through the lab experiments execution and the written report.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Metcalf & Eddy. Wastewater engineering: treatment and reuse. 4th Ed. McGraw Hill International Editions. New
York. 2003.

Mapa IX - Tratamento Biológico de Águas e Efluentes / Biological Treatment of Water and Waste Water

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tratamento Biológico de Águas e Efluentes / Biological Treatment of Water and Waste Water

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

Maria Isabel Aparício Paulo Fernandes Capela (60h TP)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Helena Gomes de Almeida Gonçalves Nadais (7.5h PL)
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Maria Isabel da Silva Nunes (7.5h PL)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta unidade curricular é feita uma abordagem que se pretende abrangente às principais tecnologias
ambientais no que diz respeito ao tratamento biológico, procurando fornecer um conjunto de conhecimentos

que permitam compreender o funcionamento e objetivos de um conjunto de sistemas de tratamento de
efluentes líquidos.

A unidade curricular tem como objetivos específicos dotar os alunos de competências ao nível de

conhecimentos teórico-práticos que permitam ao aluno conceber, dimensionar e operar sistemas de
tratamento de efluentes industriais e águas residuais, aplicando diferentes processos biológicos, de molde a

poderem enfrentar futuros desafios profissionais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this course a broad approach is taken that includes the main environmental technologies with regard to

biological treatment, seeking to provide students with a body of knowledge for understanding the functioning
and objectives of a set of treatment systems for industrial effluents and wastewaters.

The course aims to provide students with specific skills in theoretical and practical knowledge that will enable

them to design, dimension and operate wastewater treatment systems, applying different biological processes,
in order to be able to face future professional challenges.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Classificação dos processos biológicos para tratamento de águas residuais e efluentes industriais.
2. Sistemas aeróbios de crescimento suspenso: lamas ativadas; reator descontínuo sequencial (SBR);

tratamento por lagunagem.
3. Sistemas aeróbios de filme fixo: leitos percoladores; biodiscos. 

4. Sistemas anaeróbios de crescimento suspenso: reator de contacto.
5. Digestão aeróbia e anaeróbia de lamas.
6. Sistemas biológicos de remoção de azoto. Nitrificação. Desnitrificação. Localização da zona anóxica:

sistemas pré anóxicos; sistemas pós anóxicos.
7. Sistemas biológicos de remoção de fósforo.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Biological treatment technologies for wastewater and industrial effluents treatment.
2. Suspended growth aerobic systems: activated sludge; sequential batch reactor (SBR); treatment ponds.

3. Aerobic fixed film systems: trickling filters; biodiscs. 
4. Anaerobic suspended growth systems: contact reactor.

5. Aerobic and anaerobic sludge treatment
6. Systems for biological nitrogen removal: Nitrification. Denitrification. Location of anoxic zone: pre-anoxic

systems; post-anoxic systems.
7. Systems for biological phosphorus removal.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos abrangem os principais tópicos e aplicações teórico-práticos dos processos e
tecnologias de tratamento biológico de águas residuais, permitindo ao aluno adquirir novos conhecimentos na

área de dimensionamento e otimização de sistemas de tratamento.
Os conteúdos programáticos são de especialização processual e tecnológica, o que está alinhado com os

objetivos de conhecimentos apontados.
Todos os conhecimentos adquiridos nesta unidade curricular servirão de base para a aquisição de novas

competências, nomeadamente:
- Compreensão dos mecanismos biológicos de remoção de matéria orgânica e de nutrientes (azoto e fósforo). 

- Compreensão das especificidades de cada processo biológico de tratamento.
- Determinação de volumes, áreas, comprimentos (diâmetros) e profundidades para os diferentes processos de
tratamento biológico.

- Estabelecimento das condições operacionais para cada uma das tecnologias de tratamento estudadas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus covers key topics and theoretical and practical applications of biological wastewater treatment
technologies, allowing students to acquire new knowledge in design and optimization of treatment systems.
The program contents are mostly of process and technological specialization, which is aligned with the
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knowledge goals mentioned before.

All the knowledge acquired in this course will serve as a basis for the acquisition of new skills, namely:
- Understanding the biological mechanisms for organic matter and nutrients (nitrogen and phosphorus) removal.
- Understanding the specific characteristics of each biological treatment process.

- Determination of volumes, areas, lengths (diameters) and depths for the different biological treatment
processes.

- Establishment of the operating conditions for each treatment technology studied.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A lecionação desta unidade curricular utilizará a exposição oral, apoiada em apresentações informatizadas. A
lecionação compreende dois tipos de aulas: teórico-práticas (TP) e práticas laboratoriais (PL).
As aulas TP compreendem uma primeira parte onde são lecionados os conceitos e explicados os fundamentos

para a compreensão de cada sistema biológico, e uma segunda parte onde serão feitos e discutidos problemas
de dimensionamento de aplicação do apreendido na primeira parte.

As aulas PL compreendem a realização de experiências laboratoriais e a análise e interpretação dos resultados
obtidos. Os alunos têm de apresentar relatórios desses trabalhos, que serão realizados em grupos, e

discutidos com o professor.
Avaliação do desempenho do aluno à UC é do tipo discreto, incluindo dois testes escritos (70%) e os relatórios

das aulas laboratoriais realizados pelos grupos de trabalho.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course will be taught by using oral exposure, based on computerized presentations. The course comprises

two types of classes: theoretical and practical (TP) and laboratorial practices (PL).
TP classes comprise a first part where the concepts are taught and the fundamentals explained as a base to

understand each biological system, and a second part where design problems will be solved and discussed in
order to apply the concepts assimilated during the first part.

PL classes include conducting laboratory experiments and the analysis and interpretation of obtained results.
Students have to submit reports of these studies that will be realized in groups and discussed with the teacher.
Assessment of student performance at this course is of discrete type, including two individual written tests

(70%) and reports of laboratory experiments realized by the working groups (30%).

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

curricular.
Os métodos de ensino e avaliação foram concebidos de modo a que os alunos possam desenvolver um

conhecimento abrangente das potencialidades neste domínio, assegurando simultaneamente a conformidade
com os objetivos da unidade curricular.
A lecionação desta unidade curricular utilizará a exposição oral, apoiada em apresentações informatizadas e

recorrerá ainda ao quadro de parede para pormenorização de alguns aspetos e para a resolução de problemas
propostos pelo professor.

As aulas TP são estruturadas da seguinte forma: uma primeira parte onde são lecionados os conceitos e
explicados os fundamentos de cada tecnologia em estudo com base na apresentação de suporte multimédia, e

uma segunda parte onde serão feitos e discutidos problemas visando a aplicação dos conceitos adquiridos
durante a parte de exposição do professor. Há também um conjunto selecionado de problemas que devem ser

resolvidos fora da sala de aula, fomentando a autonomia do aluno e testando os conhecimentos por si
adquiridos, e que serão objeto de discussão em aulas específicas para o efeito.

As aulas práticas (PL) compreendem a realização de trabalho laboratorial onde serão operadas unidades de
tratamento biológico à escala laboratorial e a análise e interpretação dos resultados obtidos, de modo a permitir
ao aluno fazer a ligação da teoria à prática e facilitar a assimilação dos conceitos propostos nesta UC. Os

alunos têm de apresentar relatórios desses trabalhos, que serão realizados em grupos, e discutidos com o
professor.

Assim, considera-se essencial, numa unidade curricular deste tipo, que os alunos tenham oportunidade de
realizar trabalhos práticos que permitam ter contacto com problemas reais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Teaching methods and evaluation methodology were designed so that students can develop a comprehensive
knowledge of the potential aspects in this area, while ensuring compliance with the objectives of the course.

The course will be taught by using oral exposure, based on computerized presentations and will require also the
use of the wall chart to detail specific aspects and solve problems proposed by the teacher.

TP classes are structured as follows: a first part where the concepts are taught and the fundamentals of each
technology under study are explained, based on the presentation of multimedia support, and a second part

where problems will be solved and discussed in order to apply the concepts acquired during the oral
presentation of the teacher. There is also a selected set of problems that must be solved outside the classroom,
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fostering learner autonomy and testing the knowledge that students have acquired, which will be a subject to be
discussed in specific classes.

Practical classes (PL) comprise conducting laboratory work where biological treatment units will be operated at
lab scale and performed the analysis and interpretation of results, in order to enable students to make the link

between theory and practice and to facilitate the assimilation of the concepts proposed in this CU. Students
have to submit reports of these studies, which will be conducted in groups, and discussed with the teacher.

Thus, it is essential, in a course like this, that students have the opportunity to carry out practical work in order
to have contact with real problems.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Metcalf & Eddy. (2003) Wastewater engineering: treatment and reuse. 4th Ed. McGraw Hill International
Editions. New York.

Filipe, C.D.M., Grady,Jr., C.P.L. (1998) Biological Wastewater Treatment, Second Edition, Taylor & Francis.
Shuler, M. and Kargi, Bioprocess Engineering: Basic concepts. 2nd ed., Prentice Hall, 2001.

Mapa IX - Projecto / Project

6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto / Project

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

Ana Isabel Couto Neto da Silva Miranda - 20

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Outros docentes do Mestrado podem participar na orientação do trabalho de Projeto.
Other professors from the Master can be involved in the supervision of Project work.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Conhecimento:
- compreensão e aplicação de ferramentas tecnológicas e de gestão na prevenção e resolução de questões

ambientais
Aptidões para:

- reflexão crítica sobre um determinado problema, seleção e aplicação de ferramentas apropriadas, teorias e
práticas, que permitam desenvolver propostas de soluções
- discutir as perspetivas tecnológicas da opção escolhida 

- identificar, analisar e avaliar as consequências do projeto desenvolvido numa perspetiva de sustentabilidade 
Competências para:

- integrar teorias relevantes, conhecimento e métodos, numa síntese que permita definir estratégias de
melhoria ambiental

- motivar, discutir e comunicar, com profissionais e não profissionais, a estrutura geral do projeto, sua
metodologia e conclusões.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Knowledge:
- for understanding and applying various tools in solving and planning in the scope of environmental

technological and policy-related questions. 
Skills: 

- for critically reflect on a given problem, defend and apply appropriate tools, theories and practices in order to
develop proposals for solutions

- to discuss technological perspectives on the given option
- to identify, analyse and evaluate project-relevant sustainability related problems and consequences 
Competences to:

- combine and compose the application of relevant theories, understandings, methods and assessments, in a
synthesis towards developing specific strategies and plans that allow work with environmental solutions

- motivate, argue, and communicate the project's general structure, methodology and solution for both
professionals and non-professionals.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular Projeto não tem conteúdos programáticos fixos, pois tem por base o trabalho específico
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desenvolvido em tópicos integrados no programa do mestrado.

6.2.1.5. Syllabus:
This curricular unit does not have a fixed syllabus because it is based on students work on particular topics

within the environmental studies area.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão adaptados ao projeto específico de cada aluno, que deverá desenvolver um

trabalho sobre um tópico sugerido, por ele próprio ou por um docente.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Syllabus is coherent with the project developed by the student, because it is specifically adapted to each project
topic, which is proposed by the student or by the teacher.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

O trabalho de Projeto é desenvolvido individualmente por cada estudante, sob a supervisão de um docente. A
metodologia de ensino assenta em orientação tutorial ao longo do desenvolvimento do Projeto. O docente

responsável pelo Projeto do aluno reúne semanalmente com o estudante, orientando o seu trabalho,
promovendo a sua autonomia. 

A avaliação baseia-se num relatório escrito de Projeto e na sua apresentação e defesa.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Project work is developed by the student alone with the supervision of a professor.

Teaching methodology is based on tutorial guidance during the development of the project. The supervisor
meets weekly with the student, guiding his/her work and promoting his/her autonomy.

Evaluation is based on the project report, presentation and defence.

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

A UC visa desenvolver no estudante a capacidade para trabalhar integrando e aplicando conhecimento através
do seu contacto com um tema específico numa perspetiva projetual. A orientação tutorial como metodologia de

ensino é coerente com esses objetivos, permitindo ao estudante evoluir autonomamente, com uma supervisão
constante ao longo do semestre.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

This curricular unit aims to develop student skills to work integrating and applying knowledge along his/her
contact with a specific topic within a project context. Tutorial teaching methodology is coherent with these

objectives allowing the student to autonomously evolve under a continuous professor supervision during the
semester.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Depende do tema a desenvolver pelo aluno.
It depends on the topic to be developed by the student.

Mapa IX - Dissertação / Dissertation

6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação / Dissertation

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Isabel Couto Neto da Silva Miranda - 20 OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Outros docentes do Mestrado podem participar na orientação do trabalho de Dissertação.
Other professors from the Master can be involved in the supervision of Dissertation theses.
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Trata-se de uma unidade integradora, de topo, onde o aluno tem de demonstrar que é detentor das
competências e do conhecimento necessários para obter um diploma conducente ao grau de mestre.

Pretende-se que o aluno desenvolva capacidades nas seguintes áreas:
- Melhorar as capacidades de organização, planificação e gestão da tese.

- Trabalhar de forma independente/autónoma.
- Agir com independência e iniciativa, tomar decisões e levar a cabo um trabalho de investigação durante um

período alargado com uma assistência limitada.
- Promover o aprofundamento das suas capacidades de recolha de informação e de comparação.

- Desenvolver a capacidade de resolver problemas e de tomar decisões.
- Incentivar o surgimento de novas ideias, proporcionando ao aluno oportunidades de aplicar os conhecimentos
adquiridos.

- Promover o raciocínio crítico e o desenvolvimento da auto-crítica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

It is a top integrator course, where the student has to demonstrate that he/she has the skills and knowledge
needed to obtain a master degree.

It is intended that the student develops skills in the following areas:
- Improve skills of organizing, planning and managing his/her thesis work.
- Work independently / autonomously.

- Act with independence and initiative, make decisions and carry out a research project for an extended period
of time with limited assistance.

- Promote further development of their capabilities on data/information collection and comparison.
- Develop the ability to solve problems and to make decisions.

- Encourage the emergence of new ideas, providing the student with opportunities to apply the knowledge
acquired in previous courses.

- Promote the development of critical thinking and self-criticism.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Esta unidade curricular consiste na realização de uma Dissertação de natureza científica original e

especialmente realizada para este fim, consoante os objetivos específicos visados e a área no domínio do
conhecimento das Ciências e Engenharia do Ambiente, de modo a cumprir com o exigido no Artigo 46º do

Regulamento de Estudos da Universidade de Aveiro (Regulamento n.º 214/2012, de 5 de Junho de 2012), para
obtenção do Grau de Mestre.

6.2.1.5. Syllabus:

This course consists on carrying out a scientific dissertation, unique and specially developed for this purpose,
depending on the specific objectives and the area of knowledge of Environmental Sciences and Engineering, in

order to comply with the requirements in Article 46 of Regulation of Studies at the University of Aveiro
(Regulation n. 214/2012 of 5th of June 2012), for obtaining the Master degree.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

De modo a cumprir os objetivos de formação pretendidos, a realização do trabalho no âmbito desta unidade
curricular segue um conjunto de princípios orientadores:

- É realizado um trabalho original, de natureza científica, sobre um tema da área de conhecimento Ciências e
Engenharia do Ambiente. 

- O trabalho deverá envolver a adopção de metodologias apropriadas, incluir componentes de carácter teórico
e/ou experimental.

- A dissertação deverá refletir o domínio aprofundado do tema tratado, bem como a originalidade do contributo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In order to meet the training objectives, the work under this curricular unit follows a set of guiding principles,

namely: 
- a technical-scientific work is developed aiming to provide an original contribution to the state-of-art in the field

of Environmental Sciences and Engineering. 
- the work will imply the adoption of appropriate methodologies and include theoretical and/or experimental

components.
- it also implies the preparation and writing of a thesis, with rigorous technical and scientific standards, and
should reflect the originality of the contribution.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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As metodologias aplicadas assentam na realização de trabalho autónomo por parte do aluno, supervisionado

em regime de tutoria pelo (s) orientador (es).
A supervisão é efetuada através de discussões regulares, de forma a garantir a adoção de metodologias e

instrumentos apropriados à execução do trabalho.
A avaliação é realizada de acordo com o Artigo 49º e 50º do Regulamento de Estudos da Universidade de Aveiro

(Regulamento n.º 214/2012, de 5 de Junho de 2012), e consiste na apresentação, defesa e discussão pública
perante um júri, de uma Dissertação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The used methodologies are based on autonomous work done by students with the supervision of the
advisor(s).

Supervision is done through the regular discussions, to ensure the adoption of appropriate methodologies and
tools for the implementation of work.
The evaluation is carried out in accordance with Article 49 and 50 of the Regulation Studies of the University of

Aveiro (Regulation n. 214/ 2012 of June 5th, 2012), implying the public examination of the dissertation, which
consists in the presentation, defense and public discussion in the presence of an evaluation committee.

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

Tratando-se de uma unidade curricular com características particulares, as metodologias de ensino aplicadas
assentam num regime de tutoria para a orientação e acompanhamento do trabalho a realizar pelo aluno, e
refletem a especificidade dos objetivos de aprendizagem e competências a adquirir.

Pretende-se que o aluno consiga desenvolver trabalho autónomo, e que durante esse processo integre e
aplique um conjunto de conhecimentos e competências adquiridas durante a sua formação no Mestrado.

O trabalho tutorial visa essencialmente apoiar os alunos na contextualização do estudo, na formulação de
hipóteses, questões ou objetivos aos quais o estudo é dirigido e na sua adequação ao problema formulado e

aos propósitos/objetivos do estudo. No acompanhamento do aluno é dada particular atenção ao rigor
necessário ao processo de recolha e tratamento de dados e à organização eficiente do tempo através da

autodisciplina e do cumprimento de prazos.
Durante a realização desta unidade curricular os alunos tomarão consciência das suas competências em

relação ao conhecimento, capacidades intelectuais, conceção e gestão, compreensão metodológica,
capacidades de investigação, análise e síntese, comunicação, cooperação assim como quaisquer outras
capacidades necessárias no contexto da sua área de estudo.

A avaliação honesta e auto-crítica do seu próprio desempenho na realização do trabalho, não só acrescenta
qualidade ao trabalho, mas também desenvolve o profissionalismo e melhora o sucesso do aluno num futuro

emprego.
A finalização dos resultados é uma etapa crítica do processo global e exige um elevado nível de empenho das

partes envolvidas. O orientador é obrigado a rever a penúltima versão, fornecer feedback relevante e alertar o
aluno se algum dos elementos estipulados não tiver sido contemplado. O aluno é responsável por incorporar o

feedback final recebido e produzir a versão final que vai ser submetida.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Since this is a course with specific characteristics, teaching methodologies are based on a tutorial system for

guidance and monitoring of the work performed by the student, reflecting the specific learning outcomes to be
achieved. It is expected that students can develop independent work and will integrate and apply a set of

knowledge and skills acquired during their training along the master programme.
Tutorial work will support students in their study, formulating hypotheses, questions and objectives, and

studying the suitability of the designed approaches. Tutorial guidance will particularly concern the necessary
rigor of data collection and processing, and also how to manage time schedules for an efficient management

through self-discipline and meeting deadlines.
During the completion of this course students are well aware of their responsibilities in relation to knowledge,
and also intellectual skills, design and management, methodological understanding, research skills, analysis

and synthesis capacity, communication, cooperation and any other necessary skills in the context of its study
area.

The honest assessment and self - criticism of their own performance, not only adds quality to their work, but
also develops the professionalism and improves student success in future employment.

The final phase is a critical step in the overall process and requires a high level of commitment of the parties
involved. The supervisor is required to review the penultimate version, provide relevant feedback and alert the

students if anything relevant is missing. Students are responsible for incorporating the received feedback and
produce the final version that will be submitted.

6.2.1.9. Bibliografia principal:



12/19/13 ACEF/1314/10792 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e5f234e1-d0a7-499e-7e9d-525bf268368d&formId=6ebc223c-49f1-1dc6-44c1-52679b84dd77 59/80

Livros, artigos científicos de revistas, conferências, etc. de acordo com a área de trabalho/especialização em

estudo.
Books, scientific journals articles, conferences, etc. according to the area of work/specialization under study.

Mapa IX - Planeamento Ambiental e Sustentabilidade / Environment Planning and Sustainability

6.2.1.1. Unidade curricular:
Planeamento Ambiental e Sustentabilidade / Environment Planning and Sustainability

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

Maria de Fátima Lopes Alves, 30TP + 15OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não tem.

Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Constituem objetivos gerais desta UC:
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.
Dotar o aluno com competências na área do planeamento e gestão sustentável do território, privilegiando-se a

escala local e regional. 
Posicionar profissionalmente o Mestre em Estudos Ambientais numa equipa multidisciplinar no âmbito do

planeamento e ordenamento do território.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The key goals of this course are:

Provide characterization techniques and territorial diagnosis and assessment and promote local and regional
sustainability. Provide an understanding of the structure of the planning and land management with regard to the

institutional level, management tools and the problems and challenges currently facing local and regional
authorities with a view to sustainable development system. In this sense, this course appeals to the synthesis

of knowledge acquired in previous learning contexts.
Provide students with skills in planning and sustainable land management area, privileging the local and regional
scale.

Professionally position the Master in Environmental Studies in multidisciplinary team in planning and land
management.

6.2.1.5. 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.

6.2.1.5. Syllabus:

Planning for a sustainable region - requirements and implications for the design of strategies for territorial
planning and land use at the regional level. Interrelation with other administrative, including global, national and

local levels.
- Features and Functions of the Territory

- Environmental Planning Specificities 
- Types of Interventions and Environmental Impacts
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- Instruments to Control the Land Use - Environmental Perspective
- The energy issue in the field of spatial planning at the regional level

- Strategies for territorial planning, liaison with the sustainability of natural resources and sensitive areas.
Forest resources, greenways and green infrastrutures.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O objetivo desta UC consiste na formação de estudantes em tópicos avançados na área das políticas públicas
relacionadascom o planeamento ambiental e a sustentabilidade.

Os conteúdos programáticos são atualizados anualmente devido à atualização constante da política e
legislação ambiental.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The aim of this course is to form students for a specific area of knowledge with advanced topics in the area of
public policies related with environment management and sustainability. 

The syllabus is updated annually due to legislative and policy that gives new legislation and institutions with
specific expertise in this dynamic area.

6.2.1.7. 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.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes with theoretical and practical character. Presentation of the concepts, methods and techniques,

followed by practical applications to integrate environmental planning and sustainable land management.
Exploration by the individual student and / or group of methods and techniques with supporting clues provided

by the teacher.
Continuous evaluation involving two theoretical and practical work, each divided into two assessment

components: a) public presentation and oral discussion b) final report of the work.

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

As metodologias de aprendizagem utilizadas estimulam o envolvimento ativo dos estudantes durante as aulas
bem como a construção do conhecimento necessário à abordagem dos estudos de caso e problemas que

formam a base das diferentes sessões de trabalho.
De forma adicional, essas metodologias também proporcionam aos estudantes a possibilidade de antecipar os

desafios e os papéis que poderão vir a desempenhar na sua vida ativa.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The learning methodologies actively stimulate the involvement of students in class work and in the

construction of knowledge required to address the case studies and problems that form the basis of most
working sessions.

Additionally those methodologies also provide students with the opportunity to anticipate the types of roles and
challenges with which they will be confronted in real life.

6.2.1.9. 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
ICLEI (1995) - European Local Agenda 21 Planning Guide; The International Council for Local Environmental
Initiatives (ICLEI), RFA.

Malnes, R. (1995) Valuing the Environment, Issues in Environmental Politics, Manchester University Press,
Manchester, 34-53, 54-78, 79-93.

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



12/19/13 ACEF/1314/10792 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e5f234e1-d0a7-499e-7e9d-525bf268368d&formId=6ebc223c-49f1-1dc6-44c1-52679b84dd77 61/80

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.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares. 

As unidades curriculares baseiam-se principalmente em aulas teórico-práticas e práticas. No primeiro caso, as
metodologias e didática são adaptadas para a lecionação de aulas onde os conceitos são expostos, com
suporte multimedia, em simultâneo com a análise e resolução (individualmente ou em grupos) de problemas.

Nestas aulas promove-se a interação entre os alunos e o docente, com debates, conduzidos pelos conceitos
trabalhados e por exercícios específicos para os assuntos em análise. Algumas aulas são lecionadas em

laboratórios, incluindo os de informática.
Durante as aulas práticas/laboratoriais os alunos aplicam métodos de avaliação recorrendo a medições,

cálculo informático e estimativa.
Em resumo, as metodologias de ensino estão centradas no aluno, sendo as aulas organizadas de modo a

incentivar a pesquisa e resolução de problemas, a fomentar a participação, a promover o trabalho em equipa,
bem como o trabalho independente.

6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 

Curricular units are mainly based on theoretical-practical and practical classes. In the first case, methodologies
and didactics are adapted to lecturing classes where concepts are exposed with multimedia support

simultaneously with work analysis and solutions (individually or in groups) with a strong inter-relation activity
between students and the teacher.Therefore, teaching and discussions will occur during class times, guided by

particular readings and exercises. Some classes will be given in laboratory and computer rooms, and will have
follow-up exercises.
During practical classes students are required to apply specific assessment (measuring/computing/software

based) methods.
Summarizing, methodologies are student centered and classes are organized to encourage their participation,

research and problem based learning, teamwork and also autonomous work.
Assignments implying students presentation and defense are part of the used methodologies promoting their

communication skills.

6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS. 
Nos inquéritos pedagógicos existe uma questão sobre a relação entre a carga média de trabalho necessária

aos estudantes e os ECTS estimados, para cada unidade curricular. Como a adesão dos alunos do curso aos
inquéritos não tem sido elevada, tem-se optado por os inquirir diretamente no final de cada semestre, não se

verificando diferenças significativas entre os ECTS pré-estabelecidos para cada unidade curricular e a carga
média de trabalho que cada aluno manifesta.

6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS. 

One of the questions included in the pedagogical questionnaire concerns the coherence between the average
work load required from students and the estimated ECTS, per curricular unit. Since students engagement in

the questionnaire has been weak, at the end of the semester professors asked them directly about this issue.
For each curricular unit, were not registered significant differences between the pre-established ECTS and the

average workload expressed by the students.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular. 

Os métodos de avaliação são estabelecidos de acordo com as especificidades de cada unidade curricular (UC)
e respetivos objetivos de aprendizagem. Em determinadas UC a avaliação é do tipo contínuo, baseada em

diferentes momentos de avaliação ao longo do período de lecionação, podendo estes incluir várias
componentes, como por exemplo, testes de avaliação de conhecimentos, trabalhos laboratoriais e/ou

realização e apresentação de trabalhos. Noutras UC a avaliação é do tipo discreto, implicando alguns
momentos de avaliação durante as aulas (por exemplo, trabalhos e relatórios de aulas laboratoriais), mas com

a realização de um teste escrito no período de exames. A avaliação do tipo final, associada a algumas UC,
assenta num exame final após o período de lecionação.

Os docentes responsáveis definem o tipo de avaliação, de acordo com os objetivos de aprendizagem, e
transmitem-nos ao Diretor de Curso, que assegurará o equilíbrio dos diferentes tipos de avaliação em cada
semestre letivo.
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6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes. 

The assessment of students learning is defined taking into consideration the characteristics and objectives of
each curricular unit (UC). For some UC assessment takes place during classes (continuous) and it is based on

several evaluation moments that can include evaluation tests, laboratory activities/reports and/or delivery and
presentation of particular work assignments. If besides evaluation during classes there is an exam after the

classes period, the assessment is named discrete. There are several UC based on this type of assessment, and
others that only consider a final exam at the end of the semester, during the specific exam period.

For every UC the responsible professor establishes the assessment type, taking into account the learning
outcomes of the UC, and informs the Programme Director who will ensure a balanced assessment during the
semester.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 
Para além da realização, apresentação e discussão de trabalhos em algumas UC do curso, que promovem a

aplicação de metodologias de investigação, bem como o necessário espírito crítico, nas UC Projeto e
Dissertação os estudantes são fortemente encorajados a participar em atividades científicas. Alguns dos
trabalhos de Projeto e Dissertação são desenvolvidos no âmbito de projetos de investigação a decorrer no

Departamento de Ambiente e Ordenamento. 
A lecionação de algumas aulas por investigadores do Laboratório Associado CESAM também proporciona aos

estudantes um contacto mais estreito com as atividades científicas desenvolvidas no âmbito do mestrado.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 

Notwithstanding the development, presentation and discussion of assignments in some UC, which promote the
application of research methodologies, as well as the critical research thinking, Project and Dissertation UC
strongly engage students in scientific activities. Some Project and Dissertation thesis are developed within

research projects going on in the Department of Environment and Planning.
Moreover, classes lectured by researchers from the Associated Laboratory CESAM also contribute to the

participation of students in research activities through a closer contact with researchers.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2010/11 2011/12 2012/13

N.º diplomados / No. of graduates 9 12 7

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 9 11 7

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 1 0

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 0

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

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades
curriculares. 

Verifica-se uma taxa de aprovação de 100% às diversas unidades curriculares, não havendo por isso
diferenças a registar nas várias áreas científicas do ciclo de estudos.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related

curricular units. 
There is an approval rate of 100% in all courses, thus there is no differences to be highlighted in the various

scientific areas of the master programme.
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7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de
melhoria do mesmo. 

Mesmo com resultados francamente positivos do sucesso escolar, os docentes estão empenhados em
incrementar o valor da classificação média de cada unidade curricular. Para tal, são desenvolvidas ações no

sentido de estimular, no discente, o interesse pelo conhecimento, pelo "saber fazer" e pela aprendizagem de
aplicação a novas situações. As ações são diversas, como por exemplo: aulas de acompanhamento tutorial,

trabalhos laboratoriais, casos de estudo (propostos pelos alunos ou pelos docentes), etc.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
Even with the good academic success of students, teachers are committed to increase average grades

stimulating student's interest to know further, to "know-how" and to apply learning and competences to new
situations. Tutorial classes, laboratory work, case studies (proposed by students or teachers), etc., are

examples of these improvement actions implemented by teachers (some of them in a close dialogue with
students)

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos /

Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related w ith the study cycle area
44

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained

employment in other areas of activity
56

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates

that obtained employment until one year after graduating
64

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do

ciclo de estudos e respectiva classificação. 
Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, Excelente

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark. 

Center of Environmental and Marine Studies, Excellent

7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por

pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos. 
159

7.2.3. Outras publicações relevantes. 

Livros - 9 
Capítulos de livros - 22

Conferências internacionais - 169
Conferências Nacionais - 51

7.2.3. Other relevant publications. 

Books - 9 
Book chapters - 22

International peer-reviewed conferences - 169
National conferences - 51

7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
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económico. 
São várias as atividades científicas e tecnológicas com impacto na valorização e no desenvolvimento, refira-se

a título de exemplo a previsão da qualidade do ar a nível nacional, disponibilizada pela Agência Portuguesa do
Ambiente, desenvolvida por docentes do ciclo de estudos.

A colaboração de docentes na revisão e melhoria de decretos legais (e.g. a recém publicada Portaria n.º 353-
A/2013) contribui também para valorização e desenvolvimento económico.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 

There are several scientific and technological activities which contribute for the economic enhancement and
development, such as the forecast national air quality, provided by the Agência Portuguesa do Ambiente,

developed by teachers of the course.
The collaboration of some teachers in the review and improvement of legal decrees (eg the recently published

Portaria n.º 353-A/2013) also contributes for the economic enhancement and development.

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais. 

Atividades originaram vários projetos, entre os quais:
Ecobiotecnologia baseada no uso culturas microbianas mistas para produção de PHA a partir de resíduos

orgânicos, PTDC/AAC-AMB/111316/2009
Impactos da cinza durante conversão termoquímica de biomassa, PTDC/AAC-AMB/116568/2010

Efeitos tóxicos dos incêncios florestais nos sistemas aquáticos, PTDC/AAG-GLO/4176/2012
Qualidade atmosfera urbana, alterações climáticas e resiliênca, EXLC/AAG-MAA/0383/2012

Pegada carbono da cortiça: das árvores aos produtos, PTDC/AGR-FOR/4360/2012
Da poluição atmosférica à avaliação local integrada, PTDC/AAG-MAA/4077/2012

Transboundary Planning in the European Atlantic, FP7
Testing and Development of air quality mitigation measures in Southern Europe, LIFE
Catastrophic Shifts in drylands: how CAn we prevent ecosystem DEgradation?, FP7

Deploying the added value of water in local and regional development, Interreg
Air Pollution Policies foR Assesement of Integrated Strategies At regional and LocaL scales, FP7

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships. 

Activities resulted in several projects, for instance: 

Ecobiotechnology based on the use of mixed microbial consortium producing PHA from waste carbon
sources, PTDC/AAC-AMB/111316/2009

Ash impacts during thermo-chemical conversion of biomass, PTDC/AAC-AMB/116568/2010
Toxic effects of wildfires on aquatic systems, PTDC/AAG-GLO/4176/2012

Urban atmospheric quality, climate change and resilience , EXLC/AAG-MAA/0383/2012
Cork carbon footprint: from trees to products , PTDC/AGR-FOR/4360/2012

Moving from Air Pollution to Local Integrated Assessment , PTDC/AAG-MAA/4077/2012
Transboundary Planning in the European Atlantic, FP7

Testing and Development of air quality mitigation measures in Southern Europe, LIFE
Catastrophic Shifts in drylands: how CAn we prevent ecosystem DEgradation?, FP7

Deploying the added value of water in local and regional development, Interreg
Air Pollution Policies foR Assessment of Integrated Strategies At regional and LocaL scales, FP7

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 

O investimento das universidades em I&D é um caminho que não pode deixar de ser seguido. Esta componente
da atividade da UA, realizada muitas vezes em colaboração com outras instituições, representa não só uma via

primordial para o cumprimento do seu compromisso com a sociedade, como uma oportunidade para se afirmar
como instituição de referência nacional e internacional. No sentido de concretizar estes objetivos os
colaboradores da UA são incentivados a: aumentar o número de artigos e outras publicações científicas,

aumentar o número de citações por artigo, consolidar as áreas científicas existentes e aumentar o número de
áreas presentes no ISI.

O sucesso destes objetivos de investigação é avaliado através da medição da qualidade, quantidade e
importância: quantidade e tipos de financiamento da investigação; número de apresentações em conferências,

capítulos de livros, publicações de livros; número de publicações; número de citações e número de áreas
científicas no ISI web of Science.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 

Continuing its investment in R&D is the way forward for the university. This component of its activity, often
undertaken in cooperation with other institutions and entities, is not only an essential step towards the



12/19/13 ACEF/1314/10792 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e5f234e1-d0a7-499e-7e9d-525bf268368d&formId=6ebc223c-49f1-1dc6-44c1-52679b84dd77 65/80

fulfillment of the UA’s commitment to society, but also an opportunity to assert itself as an institution of national
and international reference. In order to achieve these goals, university staff are encouraged to: increase the

number of papers and other scientific publications, increasing the number of citations per paper, consolidate
existing scientific areas and increase the number of fields present in ISI. The success of these research

objectives is assessed by measuring quality, quantity and importance: the amount and types of research
funding, number of conference presentations, book chapters, book publications, number of publications, number

of citations and number of science in ISI Web of Science.

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação
avançada. 

A UA tem como missão fomentar o empreendedorismo e a transferência de conhecimento e sua valorização
económica. As unidades orgânicas estão ao dispor do tecido empresarial, prestando serviços especializados

e/ou difundindo as suas competências científicas e tecnológicas. O Gabinete Universidade Empresa visa
promover o Portefólio de Competências e Serviços da UA junto do tecido empresarial e entidades públicas e

privadas. O Instituto do Ambiente e Desenvolvimento (IDAD) é a unidade de interface da UA para transferência
e valorização económica do conhecimento produzido na área do Ambiente. Os docentes do DAO colaboraram

com o IDAD, nos últimos 7 anos, em cerca de 40 contratos com entidades da administração, empresas e
instituições de ensino superior, num montante de cerca de 550 mil Euros. Para além dessa colaboração, os

docentes foram responsáveis, entre 2009 e 2013, por 16 protocolos de prestação de serviços num montante de
cerca de 800 mil Euros.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training. 

The mission of UA comprises fostering entrepreneurship and knowledge transfer and its economic value.Its
departments are available to the business community, providing specialized services and / or spreading

scientific and technological skills. The Office University-Enterprises aims to promote the University Portfolio of
Skills and Services among the business community and public and private entities. The Institute for
Environment and Development (IDAD) is the interface unit to the UA transfer and economic value of the

knowledge produced in the field of Environment. The teachers of the department of environment and planning
have

been collaborating with IDAD and during the past seven years, about 40 contracts have been established with
government entities, businesses and higher education institutions, amounting to 550 thousand euros. Beyond

this collaboration, teachers were responsible, between 2009 and 2013, by 16 protocols amounting 800
thousand euros.

7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural,

desportiva e artística. 
Colaboração com organizações e entidades da Administração Pública (nacional, regional e local) : Ministério de

Ambiente e Ordenamento do Território; Agência Portuguesa do Ambiente I.P (ex-INAG I.P); Comissão de
Coordenação da Região Norte e Centro; Administração da Região Hidrográfica do Centro, Sociedade Polis

Litoral Ria de Aveiro; Direção Geral da Política do Mar. 
Colaboração com outras organizações e empresas: Raíz (Instituto de Investigação da Floresta e do Papel);

SIMRia, Águas do Oeste; VentilAqua, AdRA, AVICASAL, Portucel - Soporcel; Celulose do Caima, CelTejo.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and
artistic activities. 

Collaboration with several public institutions (nacional, regional and local level): Ministério de Ambiente e
Ordenamento do Território; Agência Portuguesa do Ambiente I.P (ex-INAG I.P); Comissão de Coordenação da

Região Norte e Centro; Administração da Região Hidrográfica do Centro, Sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro;
Direção Geral da Política do Mar, local municipalities. 

Cooperation with others institutions and companies: Raíz (Instituto de Investigação da Floresta e do Papel);
SIMRia, Águas do Oeste; VentilAqua, AdRA, AVICASAL, Portucel - Soporcel; Celulose do Caima, CelTejo.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o

ensino ministrado. 
As informações divulgadas sobre a instituição, o ciclo de estudo e o ensino ministrado são da responsabilidade

de um conjunto de órgãos e serviços competentes, nomeadamente os Serviços de Comunicação, Imagem e
Relações Públicas, responsáveis pela comunicação da universidade com o exterior. De acordo com a política
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da UA para a divulgação e promoção da sua oferta educativa, o envolvimento das Unidades Orgânicas e dos
Diretores de Curso é crucial nesta tarefa, já que eles são os responsáveis pela atualização regular da
informação disponível sobre cada ciclo de estudo, quer em língua portuguesa, quer em língua inglesa. Todas as

informações são divulgadas na página on-line da Universidade de Aveiro e em brochuras, bem como através da
presença em feiras, visitas às escolas secundárias, a organização da Semana da Ciência & Tecnologia, da

Academia de Verão, entre outros eventos, com o objetivo de divulgar a UA e atrair um público motivado.

7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study programme and the education

given to students. 
The information made available about the institution, the degree programme and the education given to students
is the responsibility of a number of university bodies and services, particularly the Communication, Image and

Public Relations Services which are responsible for communication with the community. In accordance with the
university’s policy for the dissemination and promotion of its educational offer, the involvement of the

Departments and the Degree Directors is essential for this task, since they are responsible for the regular
updating of the information available about each degree programme, both in Portuguese and in English. All the

information is made available on the university’s website, in brochures, and through participation in fairs, visits
to schools, and through the organisation of the Science and Technology Week, the Summer Academy, and other

events, with a view to promoting the UA and attracting motivated publics. 

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 100

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs 100

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 5.6

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 

Objetivos coerentes com as necessidades da sociedade, a nível nacional, europeu e global.
Os objetivos e a estrutura do Mestrado, para além de vocacionados para o aprofundamento de conhecimento e

desenvolvimento de competências específicas na área do ambiente, proporcionam interdisciplinaridade de
conhecimento, que permite interagir e trabalhar com profissionais de outras áreas.
Objetivos integrados na missão e estratégia do Departamento de Ambiente e Ordenamento e da Universidade

de Aveiro.
A lecionação do mestrado em inglês é um ponto forte, coerente com a estratégia de internacionalização do

Departamento de Ambiente e Ordenamento e da Universidade de Aveiro.
O facto do mestrado constituir a componente local de um mestrado europeu ERASMUS/MUNDUS, em

consórcio com outras 3 universidades, representa um ponto forte pelos contactos com outras instituições
internacionais, bem como pela forte diversidade de culturas dos estudantes que o frequentam.

8.1.1. Strengths 

Goals consistent with the needs of society, at national, European and global level.
The objectives and the structure of the master course provide both the deepening of knowledge and

development of specific skills in the environmental area, as well as the interdisciplinary knowledge needed for
an adequate interaction and work with professionals from other areas. 

The objectives are fully integrated in the missions and strategy of the Department of Environment and Planning
and of the University of Aveiro. 

The teaching of the master in English is a strong point, consistent with the internationalization of the Department
of Environment and Planning and of the University of Aveiro. 

The link between this master program and the ERASMUS/MUNDUS Joint European Master in Environmental
Studies, in consortium with other 3 European universities, represents a strong point due to the contacts with
other international institutions and other cultures.
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8.1.2. Pontos fracos 
O mestrado recruta alunos principalmente através do mestrado ERASMUS/MUNDUS, em que se integra.

Número de alunos inscrito no mestrado (local) reduzido.
Pouca divulgação do mestrado a nível nacional e no seio da CPLP.

8.1.2. Weaknesses 

Students participating in the master are mainly coming from the ERASMUS/MUNDUS JEMES program.
Reduced number of students enrolled in the (local) master. 

Little disclosure of the master program at the national level and within the CPLP.

8.1.3. Oportunidades 
Possibilidade de captar estudantes de outras instituições, nacionais e internacionais, de Ciências e Engenharia

do Ambiente e áreas afins.
A forte internacionalização do mestrado potencia também a oportunidade para captar estudantes, não só

internacionais, mas também portugueses, estimulados pelo programa de estudos e pela possibilidade de
praticar inglês e de contactar com docentes e com estudantes de outros países.

O funcionamento em associação com o mestrado ERASMUS/MUNDUS é uma oportunidade de: alargar a rede
de parceiros a nível internacional; estabelecer contactos/parcerias ao nível de investigação entre docentes e

investigadores das 4 universidades do consórcio e das suas associadas; contactar com outros métodos de
ensino-aprendizagem; desenvolvimento pessoal e profissional devido ao relacionamento intercultural que

permite.

8.1.3. Opportunities 
Possibility to receive students from other institutions, both national and international, with a background in

Environmental Sciences Engineering and related areas.
The strong internationalization of the master is an opportunity to attract not only international students, but also

Portuguese students, who should be encouraged by the program syllabus and by the chance to practice English
and to contact with professors and students from other countries.
The link with the ERASMUS/MUNDUS JEMES is an opportunity to: expand the international network of contacts

and partners; establish research contacts/partnerships between academic staff from the universities of the
consortium; contact with other methods of teaching and learning; develop personal and professional skills due

to the intercultural context of the program.

8.1.4. Constrangimentos 

O facto do mestrado constituir a componente local de um mestrado europeu ERASMUS/MUNDUS, em
consórcio com outras 3 universidades, representa um constrangimento no que se refere à flexibilização da sua
estrutura curricular e conteúdos.

A lecionação das aulas em inglês pode constituir simultaneamente um ponto forte e um constrangimento, neste
último caso dissuadindo potenciais candidatos, com dificuldades nesta língua, a candidatar-se.

8.1.4. Threats 
The link between this master program and the ERASMUS/MUNDUS JEMES, in consortium with other 3
universities, could represent a constraint in terms of flexibility of its curricular structure and syllabus. 

Classes in English may also be both a strong point and a threat; in the latter case deterring potential applicants,
with difficulties in this language from applying.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

8.2.1. Pontos fortes 
Modelo matricial da UA que permite um fácil relacionamento entre unidades orgânicas, serviços centrais e

reitoria.
Estrutura dos órgãos pedagógicos adequada, assente no Conselho Pedagógico, a nível da Universidade, e nos

órgãos de gestão do curso, nomeadamente o Diretor e a Comissão de Curso, a nível departamental.
Sistema de garantia de qualidade da UA que credibiliza o curso perante potenciais candidatos, outras

universidades (em particular as do consórcio JEMES) e a própria Comissão Europeia.
Inquéritos pedagógicos disponíveis em português, mas também preparados para estudantes internacionais.

Organização interna a nível departamental facilita o relacionamento docente-estudante.
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8.2.1. Strengths 
The matrix structure of the UA facilitates relationships and interactions among the organic units, the central

services and the rectory.
The structure of the pedagogical organs of the university is adequate, both at the university and the department
levels.

The Quality Assurance System of the UA increases the credibility of the programme towards potential students,
other universities (namely those from the consortium) and the European Commission.

Pedagogical questionnaires are available in portuguese and in english.
The internal organization of the department promotes the relationship professor-student.

8.2.2. Pontos fracos 

Devido às características do mestrado, a adesão dos alunos ao preenchimento do inquérito pedagógico não
tem sido muito elevada.

O conhecimento dos estudantes sobre os mecanismos de qualidade é reduzido.

8.2.2. Weaknesses 
Students were not fully engaged in filling in the pedagogical questionnaire because of the specific

characteristics of the programme.
Students are not properly informed about the quality assurance mechanisms.

8.2.3. Oportunidades 
A qualidade do sistema de garantia de qualidade pedagógica da UA, preparado para estudantes internacionais,

pode contribuir para uma maior internacionalização da UA.

8.2.3. Opportunities 
The quality of the pedagogical quality assurance system of the UA, which is prepared for international students,

may contribute to a greater internationalization of the UA.

8.2.4. Constrangimentos 
A potencial mobilidade dos alunos deste ciclo de estudos poderá não ser facilitadora da implementação de

medidas que visem o melhoramento dos pontos fracos indicados no campo 8.2.2, pois o preenchimento dos
inquéritos pedagógicos inicia-se numa altura em que os alunos poderão já não se encontrar na UA, mas sim

noutra universidade do consórcio.

8.2.4. Threats 
The possibility of students mobility may not facilitate the implementation of measures aimed at improving weak

points indicated in section 8.2.2.; the response to the pedagogical questionnaire begins at a time when students
may already be in another university of the consortium.

8.3. Recursos materiais e parcerias

8.3.1. Pontos fortes 
Campus excelente, que proporciona um bom ambiente de trabalho.

39 residências para estudantes e para docentes.
Instalações desportivas.

Biblioteca com ótimas instalações e recursos bibliográficos adequados ao mestrado.
Cantinas e bares em vários departamentos do campus.

Wi-Fi (eduroam), VPN, acesso gratuito à B-on e a centenas de jornais ISI.
Departamento de Ambiente e Ordenamento com instalações próprias, que incluem salas de aulas, salas de
computadores e laboratórios, todos devidamente equipados.

Parcerias diretas com as universidades do consórcio JEMES, incluindo as 3 universidades associadas não
europeias.

Parcerias do DAO com várias universidades internacionais e nacionais.
UA integra o ECIU e o campus europae.

Colaboração com o tecido empresarial e o setor público no âmbito de protocolos de colaboração estabelecidos
com o DAO. 

Colaboração com o Instituto do Ambiente e Desenvolvimento.
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8.3.1. Strengths 
Excellent campus offering a pleasing working environment.

39 residences for students and professors.
Sport facilities.

Library providing adequate bibliographic resources.
Canteens and bars in several departments distributed in the campus.

Wi-Fi (eduroam), VPN, and free access to B-on and hundreds of ISI journals.
Department of Environment and Planning with its own identity within the campus, with classrooms, computer

rooms, and laboratories, all properly equipped.
Direct partnership of the study programme with the JEMES consortium universities and three more
international universities involved as associated partners.

Partnership between the department and several international and national universities.
The UA is part of the European Consortium of Innovative Universities and of the Campus Europae.

Cooperation between the department and business and public sectors in the scope of several collaboration
protocols.

Strong cooperation with the Institute of Environment and Development.

8.3.2. Pontos fracos 
Não há uma ligação direta do mestrado com o tecido empresarial e o sector público.

8.3.2. Weaknesses 
No direct relationship between the study programme and business and public sectors.

8.3.3. Oportunidades 

A qualidade dos recursos materiais da UA é uma oportunidade que deve ser aproveitada para melhorar as
competências dos estudantes.

As parcerias inter-universitárias do DAO são uma oportunidade para promover a cooperação interinstitucional
do mestrado.

As parcerias existentes no DAO e as suas atividades de divulgação podem ser aproveitadas pelo mestrado
para alargar e desenvolver as competências dos alunos através do contato mais estreito com o tecido

empresarial e o setor público.
O Instituto do Ambiente e Ordenamento, unidade de interface da UA com o tecido empresarial e o setor público,
poderá facilitar uma maior ligação do mestrado com o exterior.

8.3.3. Opportunities 
UA's material resources are an opportunity to improve students skills.

The Department of Environment inter-institutional partnerships are an opportunity to promote the inter-
institutional cooperation within the master programme.
The department's partnerships and its dissemination activities may be a support to the improvement and

development of the master programme students skills through their contact with the business and public
sectors.

The Institute of Environment and Development may facilitate the link between the master programme and the
business and public sectors.

8.3.4. Constrangimentos 
É difícil a realização de trabalho pelos alunos em ambiente empresarial/industrial/público, por estudantes
internacionais, devido a dificuldades linguísticas.

Restrições orçamentais podem comprometer, a médio prazo, a qualidade dos meios laboratoriais e
informáticos disponibilizados aos alunos.

8.3.4. Threats 
It is a constraint to have international students developing work in the business and public sectors because of
language difficulties.

Budgetary constraints may jeopardize in the near future the quality of laboratory and computer facilities
available to students.

8.4 Pessoal docente e não docente

8.4.1. Pontos fortes 
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Corpo docente altamente qualificado, com doutoramento na área do mestrado e integrado numa Unidade de
Investigação com classificação Excelente.

Pessoal docente em dedicação exclusiva.
Forte motivação para carreira académica.

Pessoal não docente qualificado, competente e motivado.
Existência de sistemas de avaliação do pessoal docente e não docente.

8.4.1. Strengths 

Academic staff highly qualified, with PhD in the area of the master programme and affiliated to a Research Unit
classified as Excellent.

Academic staff at full time in the university.
High career motivation.
Qualified and competent administrative and technical staff.

Quality evaluation systems for both faculty and administrative and technical staff.

8.4.2. Pontos fracos 

Reduzida renovação do corpo docente.

8.4.2. Weaknesses 
Reduced faculty renewal.

8.4.3. Oportunidades 

Aproveitar o contributo dos investigadores e bolseiros pos-doc do DAO para a lecionação de aulas do
mestrado.

8.4.3. Opportunities 
To enroll researchers and pos-doc students in the master programme classes.

8.4.4. Constrangimentos 

Restrições orçamentais dificultam a renovação do corpo docente do mestrado.

8.4.4. Threats 
Budget constrains to hiring younger academic staff.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

8.5.1. Pontos fortes 
Estudantes fortemente motivados e com elevado nível de inglês.

Ambiente multi-cultural e internacional.
Bom relacionamento docente – aluno.

Corpo docente com competências para criar um bom ambiente para o ensino-aprendizagem, e com uma forte
ligação à investigação, advindo daí uma transmissão de conhecimentos de vanguarda.

O recrutamento de alunos de áreas afins às Ciências e Engenharia do Ambiente, e até com diferentes
experiências profissionais, contribui, enriquecendo ,o debate e as abordagens diversas de vários temas em

cada unidade curricular.
As atividades organizadas pela UA para receber e acolher estudantes internacionais são um ponto forte.

O Núcleo de Estudantes de Engenharia do Ambiente acolhe os estudantes deste mestrado.
O número reduzido de alunos permite que as aulas sejam organizadas e se desenvolvam com uma maior
interação aluno-docente.

8.5.1. Strengths 
Highly motivated students and with a very good level of english.

Multi-cultural and international environment.
Very good professor-student relationship.
Academic staff promoting a good teaching-learning environment and with a strong link to research, which

contributes to sharing the state-of-the-art knowledge.
The enrollment of students from areas equivalent to Environmental Sciences and Engineering, and even with

different professional experiences, contributes to the debate and study approaches within the different topics of
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the courses.

Activities organized by the UA to welcome international students are a strength contributing to a good teaching-
learning environment.

The Environmental Engineering Association welcomes this master programme students.
The reduced number of students allows the organization and development of classes with a very good

interaction student-professor.

8.5.2. Pontos fracos 
Não há uma interação forte entre os estudantes deste mestrado e os outros estudantes do Departamento de

Ambiente e Ordenamento (DAO), devido a dificuldades de comunicação associadas ao domínio das línguas
(inglesa e portuguesa).

8.5.2. Weaknesses 
There is not a strong relationship between students from this master programme and students from other

programmes in the Department of Environment and Planning (DAO), due to communication difficulties
associated to the different spoken languages.

8.5.3. Oportunidades 
A diversidade de culturas e de formação de base dos estudantes é uma oportunidade de inovação e de

crescimento, tanto para os docentes como para os estudantes, que são desafiados continuamente a dar
resposta a novos ambientes de ensino-aprendizagem.

8.5.3. Opportunities 

The variety of student's culture and background education is an opportunity for innovation and development
both for students and professors, who are day by day challenged to learn and to adapt within different teaching-

learning environments.

8.5.4. Constrangimentos 
Não aplicável.

8.5.4. Threats 

Not applicable.

8.6. Processos

8.6.1. Pontos fortes 

Programa coerente com os princípios de Bolonha.
Fácil mobilidade de estudantes e docentes, valorizada pela UA.

Contacto com atividades de investigação no Departamento de Ambiente e Ordenamento.
Metodologias de ensino centradas no estudante, com aulas de carácter teórico-prático ou prático.

8.6.1. Strengths 

Master program coherent with Bologna principles.
Students and scholars easy mobility acknowledged by the UA.

Contact with the research activity developed in the Department of Environment and Planning.
Teaching-learning methodologies centered in the student, with theoretical-practical and practical classes.

8.6.2. Pontos fracos 
Não há uma periodicidade regular de revisão do programa de estudos.

8.6.2. Weaknesses 

The study program is not regularly reviewed.

8.6.3. Oportunidades 
Disponibilidade de formação dos docentes em novas metodologias de ensino-aprendizagem deve ser

aproveitada como uma oportunidade de melhoria.
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8.6.3. Opportunities 
Education on new teaching-learning methodologies is available and professors should consider them as an

opportunity to improve their teaching skills.

8.6.4. Constrangimentos 

Não aplicável.

8.6.4. Threats 
Not applicable.

8.7. Resultados

8.7.1. Pontos fortes 
A taxa de aprovação das UC é de 100%.

Os estudantes conseguem emprego com facilidade, muitos regressando aos seus países de origem.
Alguns estudantes ingressaram no Programa Doutoral em Ciências e Engenharia do Ambiente da UA.

Forte atividade de investigação dos docentes, integrada num Laboratório Associado CESAM, com classificação
excelente.
Atividades relevantes de prestação de serviços ao tecido empresarial e setor público e forte ligação ao Instituto

do Ambiente e Desenvolvimento.

8.7.1. Strengths 

Success rate of 100%.
Masters in Environmental Studies get a job easily, some of them returning to their home countries.

Some graduates enrolled in the PhD programme in Environmental Sciences and Engineering.
High quality research activity of the academic staff of the programme in the scope of the Associated Laboratory
CESAM, classified as excellent.

Relevant services activity to business and public sectors and strong interaction with the Institute of
Environment and Development.

8.7.2. Pontos fracos 
Não aplicável.

8.7.2. Weaknesses 

Not applicable.

8.7.3. Oportunidades 
O bom desempenho do mestrado em termos de resultados académicos e de empregabilidade deve ser

aproveitado como uma mais-valia na sua divulgação e captação de mais estudantes.
A rede de universidades do consórcio JEMES é uma oportunidade para o desenvolvimento de investigação em

parceria, que ainda não foi devidamente aproveitada.
O próximo programa europeu Horizon2020 é uma oportunidade para aumentar resultados, a vários níveis, que

não pode ser desperdiçada.

8.7.3. Opportunities 
Good academic and employment results should be an added value when disseminating and promoting the

master programme in order to attract more students.
JEMES consortium network is an opportunity to develop research with international partners, which was not yet

properly addressed.
The next Horizon2020 european programme is an opportunity to improve the programme results that cannot be

lost.

8.7.4. Constrangimentos 
Os resultados estão diretamente associados com os resultados do mestrado ERASMUS/MUNDUS Joint

European Master in Environmental Studies, o que pode ser considerado como positivo, mas também indicia
que o mestrado local está muito dependente do JEMES. 
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A atual situação sócio-económica do país representa um constragimento no que se refere a resultados de

atividade de prestação de serviços ao tecido empresarial e setor público.

8.7.4. Threats 
Results are directly linked to the ERASMUS/MUNDUS Joint European Master in Environmental Studies, which

can be considered as a good point, but also indicates the strong dependency of the this local master programme
upon the JEMES programme.

Nowadays socio-economical portuguese status does not favor results concerning services to the business and
public sectors.

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

9.1.1. Debilidades 

O mestrado recruta alunos principalmente através do mestrado ERASMUS/MUNDUS, em que se integra.
Número de alunos inscrito no mestrado (local) reduzido.

Pouca divulgação do mestrado a nível nacional e no seio da CPLP.

9.1.1. Weaknesses 
Students participating in the master are mainly coming from the ERASMUS/MUNDUS JEMES programme.

Reduced number of students enrolled in the (local) master. 
Little disclosure of the master program at the national level and within the CPLP.

9.1.2. Proposta de melhoria 
Rever a organização do mestrado visando fortalecê-lo como mestrado independente do JEMES.

Promover a divulgação do mestrado, melhorando a informação constante da página da UA e preparando uma
brochura para distribuir nos meios universitário e empresarial (nacional e nos países de língua oficial
portuguesa).

9.1.2. Improvement proposal 
Review the master organization aiming to improve it as a (local) fully independent master programme.

Promote the dissemination of the master program through the improvement of the information available on the
university's web page and preparing a flyer to distribute among university and enterprises in Portugal and in
CPPLP countries.

9.1.3. Tempo de implementação da medida 
12 meses.

9.1.3. Implementation time 

12 months.

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Alta.

9.1.4. Priority (High, Medium, Low) 
High.

9.1.5. Indicador de implementação 

Alterações da organização do mestrado.
Página web do mestrado na UA com conteúdos melhorados e brochura de divulgação concluída.

9.1.5. Implementation marker 

Master program and/or syllabus changes.
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Improved contents of the web page of the university and flyer available to disseminate.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.

9.2.1. Debilidades 

Devido às características do mestrado, a adesão dos alunos ao preenchimento do inquérito pedagógico não
tem sido muito elevada.

O conhecimento dos estudantes sobre os mecanismos de qualidade é reduzido.

9.2.1. Weaknesses 
Students were not fully engaged in filling in the pedagogical questionnaire because of the specific

characteristics of the programme.
Students are not properly informed about the quality assurance mechanisms.

9.2.2. Proposta de melhoria 
Na reunião com os estudantes no início do ano letivo divulgar o sistema de qualidade pedagógica da UA,
motivando-os para a sua participação.

9.2.2. Improvement proposal 
At the meeting with students at the beginning of the academic year explain and motivate them to participate in

the Quality Assurance System and to fill in the pedagogical questionnaire.

9.2.3. Tempo de implementação da medida 
1 semana

9.2.3. Improvement proposal 

1 week

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

Alta

9.2.4. Priority (High, Medium, Low) 
High

9.2.5. Indicador de implementação 

Número de respostas ao inquérito pedagógico.

9.2.5. Implementation marker 

Number of answers to the pedagogical questionnaire.

9.3 Recursos materiais e parcerias

9.3.1. Debilidades 

Não há uma ligação direta do mestrado com o tecido empresarial e o sector público.

9.3.1. Weaknesses 
No direct relationship between the study programme and business and public sectors.

9.3.2. Proposta de melhoria 

Estabelecer protocolos com empresas para desenvolvimento de trabalho de Projeto pelos alunos do mestrado.
Convidar profissionais do tecido empresarial e do setor público para palestras no âmbito do mestrado.

9.3.2. Improvement proposal 
Establish collaboration protocols with enterprises for the development of Project work by the students of the
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master programme.
Invite professionals from the business and public sectors for seminars within the master programme.

9.3.3. Tempo de implementação da medida 

9 meses.

9.3.3. Implementation time 
9 months.

9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Alta.

9.3.4. Priority (High, Medium, Low) 

High.

9.3.5. Indicador de implementação 
Número de projetos desenvolvidos em ambiente empresarial.

Número de palestras proferidas por convidados exteriores à UA.

9.3.5. Implementation marker 

Number of projects developed in cooperation with enterprises.
Number of seminars by invited professionals from the business and public sectors.

9.4. Pessoal docente e não docente

9.4.1. Debilidades 
Reduzida renovação do corpo docente.

9.4.1. Weaknesses 

Reduced faculty renewal.

9.4.2. Proposta de melhoria 
Renovar o corpo docente do DAO.

9.4.2. Improvement proposal 
Hire younger academic staff.

9.4.3. Tempo de implementação da medida 

2 anos.

9.4.3. Implementation time 
2 years.

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Média.

9.4.4. Priority (High, Medium, Low) 

Medium.

9.4.5. Indicador de implementação 
Número de novas contratações.

9.4.5. Implementation marker 
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Number of new academic staff admissions.

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

9.5.1. Debilidades 
Não há uma interação forte entre os estudantes deste mestrado e os outros estudantes do Departamento de

Ambiente e Ordenamento, devido a dificuldades de comunicação associadas ao domínio das línguas (inglesa e
portuguesa).

9.5.1. Weaknesses 
There is not a strong relationship between students from this master programme and students from other
programmes in the Department of Environment and Planning, because of communication difficulties associated

to the different spoken languages.

9.5.2. Proposta de melhoria 

Lecionar unidades curriculares dos outros mestrados do Departamento em inglês e identificar unidades
curriculares que possam ser lecionadas em conjunto. 
Captar alunos portugueses para o mestrado.

9.5.2. Improvement proposal 
To have classes lectured in english at other master programmes of the Department and identify courses that

could be common to this master programme and other programmes from the Department.
To increase the number of portuguese students.

9.5.3. Tempo de implementação da medida 

1 ano

9.5.3. Implementation time 
1 year.

9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Média

9.5.4. Priority (High, Medium, Low) 

Medium.

9.5.5. Indicador de implementação 
Número de unidades curriculares lecionadas em inglês a mais do que um curso do Departamento de Ambiente

e Ordenamento.
Número de alunos portugueses no mestrado.

9.5.5. Implementation marker 
Number of courses lectured in english to more than one master programme of the Department of Environment
and Planning.

Number of portuguese students enrolled in the master programme.

9.6. Processos

9.6.1. Debilidades 

Não há uma periodicidade regular de revisão curricular do programa de estudos.

9.6.1. Weaknesses 

The study programme is not regularly reviewed.
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9.6.2. Proposta de melhoria 

Implementar a revisão da estrutura curricular do mestrado a cada dois anos.

9.6.2. Improvement proposal 
To implement the reviewing of the study programme at least every 2 years.

9.6.3. Tempo de implementação da medida 
1 ano

9.6.3. Implementation time 

1 year

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Média

9.6.4. Priority (High, Medium, Low) 
Medium

9.6.5. Indicador de implementação 

Número de revisões curriculares desenvolvidas.

9.6.5. Implementation marker 
Number of study programme reviewing activities.

9.7. Resultados

9.7.1. Debilidades 
Não aplicável.

9.7.1. Weaknesses 
Not applicable.

9.7.2. Proposta de melhoria 

Não aplicável.

9.7.2. Improvement proposal 
Not applicable.

9.7.3. Tempo de implementação da medida 
Não aplicável.

9.7.3. Implementation time 

Not applicable.

9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Não aplicável.

9.7.4. Priority (High, Medium, Low) 
Not applicable.

9.7.5. Indicador de implementação 

Não aplicável.
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9.7.5. Implementation marker 
Not applicable.

10. Proposta de reestruturação curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 
<sem resposta>

10.1.1. Synthesis of the intended changes 

<no answer>

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida

Mapa XI - Nova estrutura curricular pretendida

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Estudos Ambientais

10.1.2.1. Study programme:

Environmental Studies

10.1.2.2. Grau:
Mestre

10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

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

<no answer>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*

(0 Items)  0 0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII – Novo plano de estudos

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Estudos Ambientais

10.2.1. Study programme:

Environmental Studies
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10.2.2. Grau:

Mestre

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

<sem resposta>

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

10.2.5 Novo plano de estudos / New 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)

(0 Items)       

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

<sem resposta>

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

10.3.4. Categoria:
<sem resposta>

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

<sem resposta>

10.3.6. Ficha curricular de docente:

<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
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<sem resposta>

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

<no answer>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
<sem resposta>

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

<no answer>

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

<sem resposta>

10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
<sem resposta>

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

<no answer>

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>

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

curricular.
<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia principal:
<sem resposta>


