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ACEF/1516/0901802 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade De Coimbra

A1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:
Universidade De Lisboa
Universidade De Aveiro

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Instituto de Investigação Interdisciplinar (UC)
Instituto De Geografia E Ordenamento Do Território
Universidade De Aveiro

A3. Ciclo de estudos:
Território, Risco e Políticas Públicas

A3. Study programme:
Territory, Risk and Public Policies

A4. Grau:
Doutor

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Despacho n.º 2578/2011, Diário da República, 2.ª série — N.º 25 — 4 de Fevereiro de 2011

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências do risco

A6. Main scientific area of the study programme:
Risk sciences

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

999

A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF), se aplicável: 

860

A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005,
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
240

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
4 anos
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A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
4 years

A10. Número de vagas proposto:
15

A11. Condições específicas de ingresso:
As condições específicas de ingresso dos candidatos são:
a) Licenciatura e Mestrado em áreas relacionadas com o programa de doutoramento (60%); b) currículo
científico (20%); c) currículo profissional (20%).
A) os candidatos devem ter Licenciatura e Mestrado com classificação final de Bom, com apresentação de
cartas de recomendação de especialistas na área temática do doutoramento. As áreas científicas de
recrutamento preferenciais são: Sociologia e Geografia; Economia; Direito; Ciências da Terra; Arquitetura e
Urbanismo; Biologia e Tecnologias de Proteção Ambiental.
B) comunicações ou artigos com avaliação e/ou participação em projectos e/ou outras actividades de mérito
científico em áreas afins às Ciências do Risco.
C) cursos de formação avançada de curta duração ou cursos de pós-graduação em áreas afins às Ciências do
Risco.

A11. Specific entry requirements:
The criteria for the selection of candidates are : a) Bachelor and Master degrees in fields related to the PhD
programme (60%); b) scientific curriculum (20%); c) professional curriculum (20%). 
A) students must hold Bachelor and Master degrees with the miminum final classification of Good, with
recommendation letters from experts in the thematic area of the PhD programme.The main undergraduate and
Master degrees privileged are: Sociology and Geography; Economics; Law; Earth Sciences ; Architecture and
Urbanism; Biology and Technologies for Environment Protection.
B) presentations in scientific meetings or articles with peer review and/or participation in research projects
and/or other activities of scientific merit in areas related to Risk Sciences.
C) advanced short term training or post-graduation courses in areas related to Risk Sciences.

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Percursos alternativos como ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de
percursos alternativos 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 programme (if applicable)

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

Regular Regular

Projecto de investigação Research Project

A13. Estrutura curricular

Mapa I - Regular
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A13.1. Ciclo de Estudos:
Território, Risco e Políticas Públicas

A13.1. Study programme:
Territory, Risk and Public Policies

A13.2. Grau:
Doutor

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Regular

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Regular

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 Mínimos Optativos /

Minimum Optional ECTS*

Ciências Sociais e do Comportamento (31)/Social

and Behavioural Sciences
CSC 16 0

Ciências Físicas (44)/Physical Sciences CF 16 0

Protecção do Ambiente (85)/Environmental

Protection
PA 16 0

Ciências do Risco (999)/Risk Sciences CRisco 192 0

(4 Items)  240 0

Mapa I - Projecto de Investigação

A13.1. Ciclo de Estudos:
Território, Risco e Políticas Públicas

A13.1. Study programme:
Territory, Risk and Public Policies

A13.2. Grau:
Doutor

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Projecto de Investigação

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Research Project

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 Mínimos

Optativos / Minimum

Optional ECTS*

Ciências Sociais e do Comportamento (31) ou Ciências Físicas (44) ou Protecção

do Ambiente (85)/Social and Behavioural Sciences or Physical Sciences or
CSC-CF-

0 24
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Environmental Protection PA

Ciências do Risco/Risk Sciences CRisco 216 0

(2 Items)  216 24

A14. Plano de estudos

Mapa II - Regular - Ano 1 / Semestre 1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Território, Risco e Políticas Públicas

A14.1. Study programme:
Territory, Risk and Public Policies

A14.2. Grau:
Doutor

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

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

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
Year 1 / Semester 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)

Estratégias de mitigação do risco /Risk

Mitigation Strategies
CF(44) Semestral 216 S: 36;OT: 10 8 Obrigatória/Mandatory

Factores de risco e gestão territorial /Risk

Factors and Territorial Management
CF(44) Semestral 216 S: 36;OT: 10 8 Obrigatória/Mandatory

Métodos e técnicas de avaliação e gestão

do risco /Methods and Techniques of Risk

Assessment and Management

PA Semestral 216 S: 36;OT:10 8 Obrigatória/Mandatory

Ciclo de conferências/Conference Cycle CRisco (999) Semestral 162 OT: 4 6 Obrigatória/Mandatory

(4 Items)       

Mapa II - Regular - Ano 1 / Semestre 2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Território, Risco e Políticas Públicas

A14.1. Study programme:
Territory, Risk and Public Policies
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A14.2. Grau:
Doutor

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

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

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
Year 1 / Semester 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)

Cidadania e Governação do

Risco/Citizenship and Risk Governance
CSC (31) Semestral 216 S: 36;OT: 10 8 Obrigatória/Mandatory

Ordenamento do território e análise

multiescalar do risco/Territorial Planning

and Multiscalar Risk Analysis

CSC (31) Semestral 216 S: 36;OT: 10 8 Obrigatória/Mandatory

Políticas Públicas e Instrumentos de

Gestão do Risco/Public Policies and Risk

Management Tools

PA (85) Semestral 216 S: 36;OT:10 8 Obrigatória/Mandatory

Seminário de Investigação/Research

Seminar
CRisco (999) Semestral 162 S: 36;OT:10 6 Obrigatória/Mandatory

(4 Items)       

Mapa II - Regular - Ano 2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Território, Risco e Políticas Públicas

A14.1. Study programme:
Territory, Risk and Public Policies

A14.2. Grau:
Doutor

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano 2
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A14.4. Curricular year/semester/trimester:

Year 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)

Tese/Thesis CRisco (999) Anual 1620 OT: 40 60 Obrigatória/Mandatory

(1 Item)       

Mapa II - Regular - Ano 3

A14.1. Ciclo de Estudos:
Território, Risco e Políticas Públicas

A14.1. Study programme:
Territory, Risk and Public Policies

A14.2. Grau:
Doutor

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano 3

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
Year 3

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)

Tese/Thesis CRisco (999) Anual 1620 OT: 40 60 Obrigatória/Mandatory

(1 Item)       

Mapa II - Regular - Ano 4

A14.1. Ciclo de Estudos:
Território, Risco e Políticas Públicas

A14.1. Study programme:
Territory, Risk and Public Policies

A14.2. Grau:
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Doutor

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

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

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

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

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)

Tese/Thesis CRisco (999) Anual 1620 OT: 40 60 Obrigatória/Mandatory

(1 Item)       

Mapa II - Projecto de Investigação - Ano 1/ Semestre 1 e 2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Território, Risco e Políticas Públicas

A14.1. Study programme:
Territory, Risk and Public Policies

A14.2. Grau:
Doutor

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

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

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
Year 1 /Semester 1 and 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)

Estratégias de mitigação do risco /Risk Mitigation

Strategies ou/or Factores de risco e gestão CF (44)/CSC
Opções (num total de
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territorial /Risk Factors and Territorial

Management

(31) - Semestral 216 S: 36;OT: 10 8 3)/Options (in a total

of 3)

Mét. e técnicas de avali. e gestão do risco

/Methods Techniques of Risk Assessm. and

Manag. ou/or Citizenship and Risk Governance

PA

(81)/CSC(31)
Semestral 216 S: 36;OT:10 8

Opções (num total de

3)/Options (in a total

of 3)

Ord. territ. e anál. Multiesc. risco/Territ. Plann.

and Multisc. Risk Anal. ou/or Polít. Púb. e Inst.

Gest. do Risco/Pub. Polic. and Risk Manag. Tools

CSC (31)/ PA

(85)
Semestral 216 S: 36;OT: 10 8

Opções (num total de

3)/Options (in a total

of 3)

Seminário de Investigação/Research Seminar CRisco (999) Semestral 162 S:30; OT: 10 6 Obrigatório/Mandatory

Thesis/Tese CRisco (999) Anual 810 OT: 20 30 Obrigatório/Mandatory

(5 Items)       

Mapa II - Projecto de investigação - Ano 2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Território, Risco e Políticas Públicas

A14.1. Study programme:
Territory, Risk and Public Policies

A14.2. Grau:
Doutor

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

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

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
Year 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)

Tese/Thesis CRisco (999) Anual 1620 OT: 40 60 Obrigatório/Mandatory

(1 Item)       

Mapa II - Projecto de Investigação - Ano 3

A14.1. Ciclo de Estudos:
Território, Risco e Políticas Públicas

A14.1. Study programme:
Territory, Risk and Public Policies

A14.2. Grau:
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Doutor

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano 3

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
Year 3

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)

Tese/Thesis CRisco (999) Anual 1620 OT: 40 60 Obrigatório/Mandatory

(1 Item)       

Mapa II - Projecto de Investigação - Ano 4/Semestre 1 e 2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Território, Risco e Políticas Públicas

A14.1. Study programme:
Territory, Risk and Public Policies

A14.2. Grau:
Doutor

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

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

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
Year 4/Semester 1 and 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)

Tese/Thesis CRisco (999) Anual 1620 OT: 40 60 Obrigatório/Mandatory

(1 Item)       
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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) respetiva(s) Ficha(s) Curricular(es)
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

José Manuel Mendes (UC); José Luís Zêzere (UL); Maria Fátima Alves (UA)

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. 150kB):
<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>

A17.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes
no período de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo 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
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A17.4.1. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e seleção 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 programmes)

Nome /

Name

Instituição ou estabelecimento

a que pertence / Institution

Categoria Profissional

/ Professional Title

Habilitação Profissional (1)/

Professional Qualifications (1)

Nº de anos de serviço /

No of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Por acordo entre as três Universidades o curso é lecionado de forma rotativa, com rotação dos professores
para lecionação das unidades curriculares. Os alunos fazem a parte letiva numa só instituição. Nos anos
seguintes podem escolher uma das outras instituições para a realização da tese de doutoramento. A primeira
edição (2010-2011) ocorreu em Coimbra, a segunda em Lisboa (2011-2012) e a terceira em Aveiro (2012-2013).
O curso decorreu em 2014-2015 em Lisboa.
By mutual agreement of the participating Universities, the programme is offered on a rotation basis. First year
students have classes all year long in the same institution. Only after the first year students are given the
opportunity to definitely choose their theses' supervisors in any of the three universities, implying the possibility
of their mobility to another institution. The first edition was in Coimbra (2010-2011), the second in Lisbon (2011-
2012) and the third in Aveiro (2012-2013). The 2014-2015 edition was in Lisbon.

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Reg_191_2014_CreditacaoFormacaoAnterior_e_ExperienciaProfissional_UC.pdf

A20. Observações:

Universidade de Aveiro - Regulamento de creditação de formação e experiência profissional: Despacho n.º
7047/2011, Diário da República, 2.ª série — N.º 89 — 9 de Maio de 2011, pp. 20044 a 20048.

Universidade de Lisboa - Regulamento de creditação de formação e experiência profissional: Despacho n.º
15577/2014, Diário da República, 2.ª série — N.º 248 — 24 de dezembro de 2014, pp. 32398 a 32401.

A20. Observations:

University of Aveiro - Regulation to credit training and professional experience: Despacho n.º 7047/2011, Diário
da República, 2.ª série — N.º 89 — 9 de Maio de 2011, pp. 20044 a 20048.

Universidade of Lisbon - Regulation to credit training and professional experience: Despacho n.º 15577/2014,
Diário da República, 2.ª série — N.º 248 — 24 de dezembro de 2014, pp. 32398 a 32401.

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/questionId/2f9b8400-7e96-d29c-868b-561e787a5ad5
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1. Objetivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O programa doutoral tem como objetivo dar uma formação sólida nas áreas relacionadas com o risco.
O programa estrutura-se em três linhas estratégicas: a) promoção de uma visão crítica, tanto em relação aos
conceitos de risco, de vulnerabilidade e de resiliência sociais, como aos instrumentos de avaliação e gestão do
risco, tendo em conta as dimensões contextuais dos riscos (dimensão sociológica); b) a possibilidade dos
formandos se envolverem na análise de riscos no contexto de diversos programas e planos de
desenvolvimento e ordenamento do território, em estudos de avaliação de políticas e em projetos com
incidência territorial (dimensão de planeamento); c) análise dos riscos ambientais e das mudanças climáticas,
avaliando criticamente as políticas de governação internacionais e nacionais nesta área (dimensão ambiental).
O programa TRPP pretende também estabelecer formas de envolvimento das comunidades, das instituições,
dos atores e dos cidadãos nas práticas de governação do risco.

1.1. Study programme's generic objectives.
TRPP objective is to offer solid training in risk related scientific areas.
The programme is structured along three main strategic lines: a) Promotion of a critical vision both of risk,
social vulnerability and resilience concepts as well as of instruments of risk evaluation and management, taking
into account contextual dimensions of risk (sociological dimension);
b) The possibility for students to be involved in risk analysis within the context of various land use development
and territory planning programs, and in the evaluation of policies and projects with territorial impact (planning
dimension);
c) Analysis of environmental risks and climate changes, critically evaluating international and national
governance policies in this area (environmental dimension).
TRPP also promotes ways of involving communities, institutions, social actors and citizens in risk governance
practices. 

1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da Instituição.
Na Universidade de Coimbra os objetivos definidos para o programa doutoral TRPP estão de acordo com os
objetivos académicos e de investigação do Instituto de Investigação Interdisciplinar (III), promovendo esta
unidade orgânica o diálogo entre diferentes áreas do saber e a formação de equipas de investigação
multidisciplinares. O Centro de Estudos Sociais (CES), uma unidade de investigação autónoma inserida no III,
maximiza as oportunidades de investigação inter e transdisciplinares, combinando o potencial da investigação
sociológica com o contributo de outras áreas científicas. O CES possui uma tradição científica consolidada na
análise da vulnerabilidade social, na avaliação dos quadros culturais de risco, assim como no envolvimento de
diferentes atores nas políticas públicas.
Os objetivos da Universidade de Lisboa estão consagrados no Instituto de Geografia e Ordenamento do
Território (IGOT), que especifica como primeiro objetivo estratégico “Responder às necessidades de formação
de profissionais qualificados no domínio da Geografia, do Ordenamento e da valorização e gestão do território”.
As competências diversificadas dos professores e investigadores do IGOT permitiram o seu envolvimento na
análise de risco e na avaliação de situações perigosas em diferentes programas de ordenamento e
planeamento do território, do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território ao planeamento local,
à avaliação de políticas públicas e de projetos de âmbito territorial. Essas competências diversificadas estão
de acordo com duas das áreas prioritárias do Centro de Estudos Geográficos (CEG): Mudanças ambientais,
recursos e riscos naturais; Desenvolvimento e ordenamento do território.
Os objetivos da Universidade de Aveiro seguem as linhas de orientação estabelecidas para a educação e a
investigação: “esta Universidade promove o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento e a criação de
equipas multidisciplinares”. Tal está de acordo com a missão da Universidade de Aveiro nas áreas do
ordenamento do território e do planeamento e dos riscos tecnológicos; nos riscos ambientais e de saúde; nas
ciências do mar e das zonas costeiras; na engenharia ambiental e com os objetivos científicos e de
investigação do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM). Os investigadores da Universidade de
Aveiro têm participado na elaboração e avaliação de políticas públicas relacionadas com o planeamento e o
ordenamento do território e com a gestão ambiental e de riscos, nomeadamente em Planos Regionais de
Ordenamento do Território.

1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's mission.
Within the University of Coimbra, the objectives defined are in line with the educational and research objectives
of the Interdisciplinary Research Institute, as this unit promotes the exchange amongst different fields of
knowledge and the creation of multidisciplinary teams. The Centre for Social Studies (CES), a research unit
within the Interdisciplinary Research Institute, maximizes interdisciplinary and transdisciplinary opportunities,
combining the potential of sociological research with the contributions of other scientific fields. It has a strong
scientific tradition in the analysis of social vulnerability, the appraisal on cultural risk frameworks, the
mobilisation of individuals and communities, as well as the involvement of different actors in public policies.
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The University of Lisbon’s objectives fall under the Institute of Geography and Land Use Planning, which its first
strategic objective specifically aims to "fulfill the education and training needs of qualified professionals in the
fields of Geography and Land Use Management and Enhancement". The diversified competences of this
Institute’s professors and researchers have enabled their involvement in risk analysis and assessment of
hazardous situations in different land use and development programmes, from the National Programme for
Spatial Planning Policy to local planning, policy evaluation studies, and territorial projects. The diversified
competences of teaching staff and researchers are consistent with two of the priority areas of the Centre for
Geographical Studies (CEG): Environmental Change, Resources and Natural Hazards; and Land Use
Development and Planning.
The objectives for the University of Aveiro (UA) follow the guidelines set forth for education and research: this
university promotes the exchange amongst different fields of knowledge and the creation of multidisciplinary
teams. These are in line with UA’s scientific and educational mission involving Land Use Planning and Natural
and Technological Hazards; Health and Environmental Risk; Coastal
Sciences; Marine and Coastal Sciences; and Environmental Engineering, and with the scientific research
objectives of the Centre for Environmental and Marine Studies, CESAM.
The Aveiro University researchers have participated in the design and evaluation of public policies that involve
land use planning and environmental and risk management, namely in Regional Programmes for Spatial
Planning Policy and Special Strategies for Land Use Planning.

1.3. Meios de divulgação dos objetivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Na Universidade de Coimbra os objetivos do ciclo de estudos são divulgados por via da plataforma informática
de gestão académica Nónio: aos docentes através do Infordocente e aos estudantes através do Inforestudante.
Para o público em geral, os objetivos e os critérios de admissão do TRPP são anunciados nas páginas
eletrónicas bilingues da Universidade de Coimbra e do Instituto de Investigação Interdisciplinar ((www.uc.pt e
http://www.uc.pt/iii/), da Universidade de Aveiro (http://www.ua.pt/ e http://www.ua.pt/dao/) e da Universidade de
Lisboa e do Instituto de Gestão e Ordenamento do Território (http://www.ulisboa.pt/ e http://www.igot.ul.pt).
A mesma informação é também disponibilizada nas páginas eletrónicas dos três centros de investigação
participantes, o Centro de Estudos Sociais (CES) (www.ces.uc.pt), o Centro de Estudos Geográficos (CEG-UL)
(http://www.ceg.ul.pt/) e Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) (http://www.cesam.ua.pt/index.php?
language=pt).

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
In the University of Coimbra the objectives of the study cycle are disseminated by NONIO which is an academic
management IT platform: the information is available for the teachers at Infordocente and for the students at
Inforestudante.
For the public, the objectives and admission criteria of TRPP are posted in the bilingual web pages of the
University of Coimbra and the Institute of Interdisciplinary Research (www.uc.pt and http://www.uc.pt/iii/), the
University of Aveiro (http://www.ua.pt/ and http://www.ua.pt/dao/) and the University of Lisbon and IGOT
(http://www.ulisboa.pt/ and http://www.igot.ul.pt).
As also integrated in the generic strategy, the same information is posted in the webpages of the research
centres that participate in TRPP, the Centre for Social Studies (http://www.ces.uc.pt/index.php?id_lingua=2), the
Centre of Geographical Studies (http://www.ceg.ul.pt/index.asp?lang=en) and CESAM
(http://www.cesam.ua.pt/index.php?language=eng).

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

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

A criação de ciclos de estudos nas três universidades envolve as Unidades Orgânicas (UO), os Centros de
Serviços Comuns e Especializados, a Reitoria/Senado e o Conselho Geral, num processo concertado que tem
início com uma proposta de oferta formativa (ou de revisão/atualização de oferta existente) e culmina com a sua
submissão junto da A3ES para acreditação. A tramitação das alterações decorre de forma idêntica, devendo,
depois de aprovadas, ser comunicadas à DGES e publicadas em DR.
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
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syllabus revision and updating, and the allocation of academic service.

The creation of a new study cycle at three Universities involves the Organisational Unit (OU), the Central
Services, the Dean / the Senate and General Council, in a process that begins with a learning proposal (or
review / update of an existing one) and which is concluded with the submission for accreditation at A3ES. The
procedure for changes is identical, and once approved, the reviewed proposal must be sent to DGES and
published in the national official journal.
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 ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que
afetam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

A participação ativa dos docentes e estudantes é assegurada pela aplicação regular de inquéritos pedagógicos
e pela reflexão inerente ao processo de autoavaliação realizado por cada ciclo de estudos e pela UO. Para além
dos dados quantitativos são também analisados comentários e sugestões de estudantes e docentes,
integrando o processo de melhoria. Os estudantes e docentes são ainda representados nos órgãos de governo
das Universidades, nomeadamente Conselho Geral, Conselho de Gestão e Senado.

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

The active participation of teachers and students is ensured with regular educational surveys. The results are
subject to analysis and discussion in order to develop the self-assessment of the study cycle and OUs’ reports.
In addition to quantitative data, comments and suggestions of students and teachers are also integrated at
improvement process. Students and teachers are also represented at the three Universities' governing bodies,
namely the General Council, Management Council and Senate.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
Na UC, a autoavaliação do ciclo de estudos é realizada no final de cada ano letivo, sendo o relatório final da
responsabilidade do coordenador de curso. Consiste numa análise SWOT, integrando informação referente a
acesso, sucesso escolar, empregabilidade e informação proveniente dos inquéritos pedagógicos. Face a esta
análise são definidas anualmente as ações de melhoria a implementar no curso. 
A UL dispõe de um Gabinete de Avaliação e Garantia da Qualidade. No IGOT funcionam ainda uma Comissão de
Avaliação Interna; uma Comissão de Avaliação do Desempenho Docente e o Conselho Pedagógico.
A UA desenvolveu um sistema interno de Garantia da Qualidade do Processo de Ensino-Aprendizagem. Prevê
quatro fases de desenvolvimento: Diagnóstico; Melhoria; Garantia ; 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. 
In UC, the self-assessment of the study cycle is held at the end of each school year and the final report must be
ensured by the coordinator of the study cycle. The self-assessment process consists of a SWOT analysis,
including information on access, academic success, employability, and information from the educational
surveys. Considering this analysis, improvement actions are set on an annual basis. 
UL has an Office for Evaluation and Quality Assurance. IGOT also includes a Commission of Internal Evaluation;
a Commission of the Teaching Performance Assessment and the Pedagogical Council.
UA designed an internal Quality Management System (QMS) for the Teaching and Learning Process. It involves
four stages of development: Diagnosis; Enhancement; Assurance; 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. 

Na UC - Equipa reitoral, em articulação com a Divisão de Avaliação e Melhoria Contínua.

Na UL - No que se refere ao Gabinete de Avaliação e Garantia da Qualidade da ULisboa, o responsável é a Dra.
Ana Fonseca.
Pelo IGOT-ULisboa o responsável da Comissão de Avaliação Interna é o Prof. José Manuel Simões; a
responsável pela Comissão de Avaliação do Desempenho Docente é a Prof.ª Maria Lucinda Fonseca; e o
Presidente do Conselho Pedagógico é o Prof. Nuno Marques da Costa.
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Na UA - 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. 
In UC - Rector team and Evaluation and Improvement Unit.

In UL - Concerning the ULisboa Council for Quality Assurance, the head is the Dr. Ana Fonseca.
As for IGOT-ULisboa the head of the Internal Evaluation Committee is Prof. José Manuel Simões; the
responsible for the Teacher Performance Evaluation Committee is Prof. Maria Lucinda Fonseca; and .the
President of the Pedagogical Council is Prof. Nuno Marques da Costa.

In UA - 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. 
UC - Existe um sistema de informação através do qual é assegurada a produção automática de indicadores
referentes às unidades curriculares do curso e aos inquéritos pedagógicos. No final do ano a informação é
coligida e analisada para efeitos de autoavaliação do ciclo de estudos.
UL - O Gabinete de Avaliação e Garantia da Qualidade da UL realiza, semestralmente, um inquérito pedagógico
aos alunos e docentes do IGOT, alargado a todos os ciclos de estudos. Os resultados são analisados e
divulgados com vista à definição de ações de melhoria.
UA - A informação necessária ao acompanhamento e avaliação dos ciclos de estudo é recolhida através dos
inquéritos pedagógicos e relatórios docentes administrados no âmbito do Sistema de Garantia da Qualidade
interna, dos relatórios desenvolvidos para efeitos de Melhoria, Garantia e Supervisão, e, ainda, através do
levantamento de informação quantitativa relativamente a cada ciclo de estudo pelo Gabinete de Planeamento
Estratégico.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme. 
UC - The information system generates indicators regarding course units and educational surveys. At the end of
the year the information is collected and analyzed for the purpose of self-assessment of the study cycle.
UL - The Office for Evaluation and Quality Assurance of the University of Lisbon held every six months a
pedagogical survey of students and teachers of IGOT, extended to all study programmes. Results are analyzed
and disseminated in order to define improving actions.
UA - The information necessary for monitoring and evaluating the study cycles is gathered from the pedagogical
questionnaires administered under the internal Quality Management System, from the reports written with a
view to ensuring the enhancement, 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.

2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade 
http://www.uc.pt/damc/manual/sgq-022015.pdf

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de melhoria. 
Os resultados das avaliações são discutidos com as diferentes partes interessadas no âmbito da elaboração
do relatório de autoavaliação. Estes resultados e ações de melhoria daí decorrentes, bem como os dos
restantes ciclos de estudos e da Unidade Orgânica no seu todo, são também discutidos numa sessão anual que
envolve toda a comunidade académica.

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 
The results of the evaluations are discussed with different stakeholders who contribute for the self-assessment
report elaboration. These results and the corresponding improvement actions, as well as those of other study
cycles and of the OU as a whole, are also discussed at the annual meeting involving the entire academic
community. 

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
Não existirem outras forma de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos para o programa doutoral TRPP.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 

http://www.uc.pt/damc/manual/sgq-022015.pdf
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There were no other forms of assessment/accreditaion for TRPP in the last 5 years.

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

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

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities

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

Administração / Direcção / Administration (UC - FEUC) 396.4

Centro de Informática / Computer centre (UC-FEUC) 66.1

Salas informática para utilizadores / Computer room (UC-FEUC) 150.5

Salas de aula /Classrooms (UC-FEUC) 969.1

Auditório e Anfiteatros/ Auditorium and amphitheaters (UC-FEUC) 656.8

Laboratórios de ensino /Teaching laboratories (UC-FEUC) 134.9

Gabinetes para docentes / Professors' off ices (UC-FEUC) 1012.7

Salas de reuniões para docentes /Professors' meeting rooms (UC-FEUC) 99.6

Laboratórios de investigação /Research laboratories (UC-FEUC) 190.7

Biblioteca / Library (UC-FEUC) 620.5

Associação de estudantes /Students' unions and organizations (UC-FEUC) 301

Reprografia / Reprographics (UC-FEUC) 55.2

Biblioteca e Sala de Leitura (UC-CES) 60

Salas de Seminários (UC-CES) 139.4

6 Salas de aula (UL-IGOT) 400.4

2 Salas de Sistemas de Informação Geográfica (UL-IGOT) 157.9

1 Auditório (UL-IGOT) 311

Biblioteca/Mapoteca/Fototeca (UL-IGOT) 246.2

1 Sala de conferências (UL-IGOT) 124.4

Biblioteca/Mapoteca/Fototeca (UL-IGOT) 246.2

Geomodlab (UL-IGOT) 66.6

Gabinetes para docentes (UL-IGOT) 510

Associação de Estudantes (UL-IGOT) 39.7

Salas de aula (UA-DAO) 540.8

Anfiteatro (UA-DAO) 263.8

Laboratórios de ensino (UA-DAO) 292.2

Salas de apoio a Laboratórios e/ou Oficinas de ensino (UA-DAO) 170.9

Laboratórios de investigação (UA-DAO) 519.7

Salas de estudo (UA-DAO) 59

Biblioteca (UA) 2

Mediateca (UA) 589.3

Associação de estudantes (UA) 497

Sala da Direção (III-UC) 22

Sala de reuniões (III-UC) 62

Sala de formação (III-UC) 42

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e
científicos, materiais e TICs).
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Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number

Servidores /Servers (UC-FEUC) 5

Computadores /Desktop computers (UC-FEUC) 241

Impressoras/fotocopiadoras/scanners de rede /Copiers and scanners (UC-FEUC) 10

Equipamento de videoconferência /Videoconference equipment (UC-FEUC) 1

Nº de volumes para consulta /Number of books for public use (UC-FEUC) 65015

Nº de publicações periódicas para consulta / Number of jourlnals and periodicals for public use (UC-FEUC) 1281

Nº de volumes para consulta (Biblioteca UC-CES) 22032

Nº de publicações periódicas para consulta (Biblioteca UC-CES) 834

GEOMODLAB - Laboratório de deteção remota, análise e modelação geográfica (UL-IGOT) 1

Data vídeo (UL-IGOT) 10

PC com aplicações de análise estatística e SIG (UL-IGOT) 74

B-on (UL-IGOT) 700

Pack de softw are estatístico SPSS (UL-IGOT) 700

Pack de softw are estatístico SPSS (UL-IGOT) 700

Licença Arcinfo Campus (UL-IGOT) 700

3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
Como membro da rede europeia ANDROID (www.disaster-resilience.net/), 4 alunos foram selecionados para
participarem na Online Doctoral School, que se realizou em 2013 e em 2014. Há parcerias com a Cranfield
University (UK), com o Institute of Hazard, Risk and Resilience (IHRR), Durham University (UK), e com o
Institute for Risk and Disaster Reduction (IRDR), University College London (UK). Com o IRDR, o Professor
David Alexander tem sido consultor em projetos de investigação e palestrante em conferências científicas.
José Manuel Mendes foi professor visitante no IHRR (2009, 2011 e 2013) e no IRDR (2014). In 2013 and 2014, 2
Professores e 3 estudantes participaram no Erasmus Intensive Programme "Multi-Risk Assessment and
Mitigation in Europe" (MIRAME), sendo as Universidades de Lisboa e de Aveiro membros integrantes deste
programa.

3.2.1 International partnerships within the study programme.
As a member of the ANDROID European network (www.disaster-resilience.net/), 4 TRPP students were
selected to participate in the Online Doctoral School, that took place in 2013 and 2014.
There are also institutional agreements with Cranfield University (UK), with the Institute of Hazard, Risk and
Resilience (IHRR), Durham University (UK), and with the Institute for Risk and Disaster Reduction (IRDR),
University College London (UK). With IRDR, Professor David Alexander has been a consultant to research
projects and an invited lecturer in TRPP conference sessions. José Manuel Mendes was visiting scholar in
2009, 2011, 2013 in IHRR and 2014 in IRDR. In 2013 and 2014, 2 TRPP Professors and 3 students participated in
Erasmus Intensive Programme "Multi-Risk Assessment and Mitigation in Europe" (MIRAME), as University of
Lisbon and Unibersity of Aveiro are both partners in this program.

3.2.2 Parcerias nacionais com vista a promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos, bem como
práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.

O programa de doutoramento TRPP nasceu da colaboração interinstitucional entre as Universidades de
Coimbra, Lisboa e Aveiro, congregando os esforços de investigação de dois Laboratórios Associados, o Centro
de Estudos Sociais (CES) e o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), e um centro de investigação,
O Centro de Estudos Geográficos (CEG). As atividades do CES realizam-se no âmbito da participação do
mesmo na unidade orgânica da UC, o Instituto de Investigação Interdisciplinar (III-UC), e as atividades do CEG
integram-se na unidade orgânica da UL, o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT). 
As atividades do TRPP têm reflexo direto no funcionamento do Observatório do Risco do CES. Existem
protocolos oficiais de colaboração com o Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores
(SRPCBA), o Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra e 10 municípios portugueses. Para
iniciativas específicas, já houve colaboração com a ANPC, o INEM e APAV.
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3.2.2 National partnerships in order to promote interinstitutional cooperation within the study programme, as well as
the relation with private and public sector

TRPP was created from the interinstitutional cooperation between the Universities of Coimbra, Lisbon and
Aveiro, bringing together research synergies of two Associate Laboratories, the Centre for Social Studies (CES)
and the Centre for Environmental and Marine Studies (CESAM), and a research centre, Centre of Geographical
Studies (CEG). CES activities are incorporated in the UC organic unit Intitute of Interdisciplinary research (III)
and CEG in UL Institute of Geography and Spatial Planning (IGOT).
TRPP activities are directly related to the functioning of CES Risk Observatory. There are official protocols with
Azores Regional Civil Protection and Firefighters Service, UC Centre of Functional Ecology and 10 Portuguese
municipalities. For specific seminars and initiatives, TRPP has cooperated with national public entities such as
National Civil Protection Authority, National Medical Emergency Service, Portuguese Red Cross and The
Portuguese Association for Victim Support (APAV).

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
O TRPP está articulado de forma estrutural com o programa de Mestrado em Dinâmicas Sociais, Riscos
Naturais e Tecnológicos, uma iniciativa conjunta das Faculdades de Ciências e Tecnologia, de Economia e de
Letras da Universidade de Coimbra. Há também colaboração com o Programa Doutoral em Sociologia,
sobretudo na partilha de conferências integradas no Ciclo de Conferência do TRPP.
NO IGOT o TRPP colabora institucionalmente com o Doutoramento em Geografia e com os diferentes
Mestrados oferecidos por esta instituição.
Em Aveiro, há articulação com os programas de Mestrado e doutoramento oferecidos pelo Departamento de
Ambiente e Ordenamento.

3.2.3 Intrainstitutional colaborations with other study programmes.
TRPP is structurally articulated with the Master programme Social Dynamics, Natural and Technological Risks,
a joint initiative of the Faculties of Sciences and Technology, of Economics and of Letters of the University of
Coimbra. There is also cooperation with the Doctoral Programme in Sociology, mainly in sharing conferences
integrated in TRPP Cycle of Conferences.
In IGOT TRPP cooperates institutionally with the PhD Programme in Geography and with the different Master
programmes offered by this institution.
In Aveiro, there is institutional articulation with Master and PhD programmes offered by the Department of
Environment and Planning.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Carlos Coelho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Coelho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Engenharia Civil

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100



12/23/2015 ACEF/1516/0901802 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=72b96bab-ded8-7b4d-6096-561f6c58a148&formId=60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4&la… 19/66

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

Mapa VIII - Alexandre Manuel de Oliveira Soares Tavares

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alexandre Manuel de Oliveira Soares Tavares

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Coimbra

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências e Tecnologia

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 - 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):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Ambiente e Ordenamento

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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 - Domingos Xavier Filomeno Carlos Viegas

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Domingos Xavier Filomeno Carlos Viegas

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Coimbra

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/a7509598-e052-7130-02d5-56269ad4fe1a
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/c089c388-8bb8-e191-0d09-564b51925e10
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/b4426672-769a-c87a-210e-564b51c60363
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Faculdade de Ciências e Tecnologia

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 - Eduardo Jorge Gonçalves Barata

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eduardo Jorge Gonçalves Barata

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Coimbra

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Economia

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 - João Carlos Freitas Arriscado Nunes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Carlos Freitas Arriscado Nunes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Coimbra

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Economia

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 - José Luis Gonçalves Moreira da Silva Zêzere

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

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/88b08949-30d7-8753-00dc-564b51710f44
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/3d2f2b76-13ff-ad1f-aa03-564b51ed23b6
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/12fd445b-f90c-0c78-39cb-564b510bd43b
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José Luis Gonçalves Moreira da Silva Zêzere

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território

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 - José Manuel Oliveira Mendes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Oliveira Mendes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Coimbra

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Economia

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 - Lúcio José Sobral Cunha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Lúcio José Sobral Cunha

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Coimbra

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Letras

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/e21590ec-7541-606c-4247-564b51345750
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/e64639f9-9a07-6e2a-e55c-564b51e77136
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100

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

Mapa VIII - Margarida Naria Queirós Vale

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Margarida Naria Queirós Vale

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Maria Alexandra Sousa Aragão

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Alexandra Sousa Aragão

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Coimbra

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Direito

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 - 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):

Universidade de Aveiro

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/a77ac06a-dec6-b717-a55b-564b51b38994
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/c13aaf75-17b2-a2f5-7d6e-564b513b388b
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/d0fd7d98-6295-642a-2c10-564b51939830


12/23/2015 ACEF/1516/0901802 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=72b96bab-ded8-7b4d-6096-561f6c58a148&formId=60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4&la… 23/66

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

Departamento de Ambiente e Ordenamento

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa 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):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Ambiente e Ordenamento

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Filomena Martins

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

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Ambiente e Ordenamento

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Elisabete Maria Melo Figueiredo

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/9e124990-edf2-65da-7868-564b51ee9635
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http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/66370ea2-84e4-5b8c-896f-565eedd275d4
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Elisabete Maria Melo Figueiredo

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Maria Teresa Fidélis

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

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Ambiente e Ordenamento

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Myriam Lopes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Myriam Lopes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Ambiente e Ordenamento

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/34af06fb-ea6e-ed16-6ea3-565eee434870
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/833004f5-5284-4dcd-2179-565eee12fc4b
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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 Ramos Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Ramos Pereira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território

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 - Marcelo Fragoso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marcelo Fragoso

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Ricardo Alexandre Cardoso Garcia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ricardo Alexandre Cardoso Garcia

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Lisboa

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/f2fec0d4-3f3e-4ae1-cf8d-565eeed2f04e
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/d0be1d7d-5d39-378b-489e-565eef0b3db9
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/cbc9513f-3a58-5527-3d52-565ef00bade5
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Eduarda Marques da Costa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eduarda Marques da Costa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território

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

4.1.2 Mapa IX - Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

4.1.2. Mapa IX -Equipa docente do ciclo de estudos / Map IX - Study programme’s teaching staff

Nome / Name
Grau /

Degree
Área científica / Scientific Area

Regime de tempo /

Employment link

Informação/

Information

Carlos Coelho Doutor Engenharia Civil 100 Ficha submetida

Alexandre Manuel de Oliveira

Soares Tavares
Doutor

Engenharia Geológica, especialização

ambiente e ordenamento
100 Ficha submetida

Celeste de Oliveira Alves

Coelho
Doutor Planeamento do Ambiente 100 Ficha submetida

Domingos Xavier Filomeno

Carlos Viegas
Doutor Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida

Eduardo Jorge Gonçalves

Barata
Doutor Environmental Social Sciences 100 Ficha submetida

João Carlos Freitas Arriscado

Nunes
Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

José Luis Gonçalves Moreira

da Silva Zêzere
Doutor Geografia Física 100 Ficha submetida

José Manuel Oliveira Mendes Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

Lúcio José Sobral Cunha Doutor Geografia 100 Ficha submetida

Margarida Naria Queirós Vale Doutor Geografia Humana / Human Geography 100 Ficha submetida

Maria Alexandra Sousa
Doutor Direito 100 Ficha submetida

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/95f3071d-4218-6d3d-f6d4-565ef16f70b2
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/8cfca0d7-93e9-6c29-f2a9-565efd1f4c49
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/annexId/a7509598-e052-7130-02d5-56269ad4fe1a
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/annexId/c089c388-8bb8-e191-0d09-564b51925e10
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/annexId/b4426672-769a-c87a-210e-564b51c60363
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/annexId/88b08949-30d7-8753-00dc-564b51710f44
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/annexId/3d2f2b76-13ff-ad1f-aa03-564b51ed23b6
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/annexId/12fd445b-f90c-0c78-39cb-564b510bd43b
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/annexId/e21590ec-7541-606c-4247-564b51345750
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/annexId/e64639f9-9a07-6e2a-e55c-564b51e77136
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/annexId/a77ac06a-dec6-b717-a55b-564b51b38994
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/annexId/c13aaf75-17b2-a2f5-7d6e-564b513b388b
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/annexId/d0fd7d98-6295-642a-2c10-564b51939830
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Aragão

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

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

Filomena Martins Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100 Ficha submetida

Elisabete Maria Melo Figueiredo Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100 Ficha submetida

Maria Teresa Fidélis Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100 Ficha submetida

Myriam Lopes Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100 Ficha submetida

Ana Ramos Pereira Doutor Geografia Física 100 Ficha submetida

Marcelo Fragoso Doutor Geografia Física 100 Ficha submetida

Ricardo Alexandre Cardoso

Garcia
Doutor Geografia Física 100 Ficha submetida

Eduarda Marques da Costa Doutor Geografia 100 Ficha submetida

   2100  

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes ETI)

4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

4.1.3.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº / No. Percentagem* / Percentage*

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time teachers: 21 100

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

4.1.3.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching

staff

ETI /

FTE
Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff w ith a PhD (FTE): 21 100

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

4.1.3.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff

ETI

/

FTE

Percentagem*

/ Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos

(ETI) / Teaching staff w ith a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE):
21 100

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais

do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, w ithout a PhD, of recognized professional experience and competence, in

the main areas of the study programme (FTE):

0 0

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

4.1.3.4. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics
ETI /

FTE

Percentagem* /

Percentage*

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/annexId/9e124990-edf2-65da-7868-564b51ee9635
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/annexId/9dcedcea-6351-8c28-82dc-564b5195b11f
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/annexId/66370ea2-84e4-5b8c-896f-565eedd275d4
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/annexId/34af06fb-ea6e-ed16-6ea3-565eee434870
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/annexId/833004f5-5284-4dcd-2179-565eee12fc4b
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/annexId/f2fec0d4-3f3e-4ae1-cf8d-565eeed2f04e
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/annexId/d0be1d7d-5d39-378b-489e-565eef0b3db9
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/annexId/cbc9513f-3a58-5527-3d52-565ef00bade5
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/annexId/95f3071d-4218-6d3d-f6d4-565ef16f70b2
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4/annexId/8cfca0d7-93e9-6c29-f2a9-565efd1f4c49
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Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três

anos / Full time teaching staff w ith a link to the institution for a period over three years:
21 100

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching

staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):
0 0

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
atualização

UC - O procedimento de avaliação dos docentes da Universidade de Coimbra (UC) tem por base o disposto no
“Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da Universidade de Coimbra”, Regulamento n.º
398/2010 publicado no DR n.º 87, 2.ª Série, de 5 de Maio de 2010, retificado no DR. 2.ª Série, de 17 de Maio de
2010.
A avaliação do desempenho dos docentes da UC é efetuada relativamente a períodos de três anos e tem em
consideração quatro vertentes: investigação; docência; transferência e valorização do conhecimento; gestão
universitária e outras tarefas. 
O processo de avaliação compreende cinco fases (autoavaliação, validação, avaliação, audiência,
homologação) e prevê os seguintes intervenientes: Avaliado, Diretor da UO, Conselho Científico da UO,
Comissão de Avaliação da UO, Painel de Avaliadores, Conselho Coordenador da Avaliação do Desempenho
dos Docentes e Reitor. O resultado final da avaliação de cada docente é expresso numa escala de quatro
posições: excelente, muito bom, bom e não relevante.
UL - O desempenho de avaliação do pessoal docente segue as regras definidas pelo regulamento de avaliação
de desempenho docente da Universidade de Lisboa e do IGOT. Os docentes do IGOT são investigadores no
Centro de Estudos Geográficos, participando, nessa qualidade, em inúmeros congressos internacionais da
especialidade. Adicionalmente, o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território organiza, em colaboração
com entidades externas ou internas, ações de formação relativas à utilização de novas metodologias de ensino,
especialmente no domínio do e-learning e b-learning.
UA- A avaliação da qualificação e competência do corpo docente, que é um dos referenciais indissociáveis dos
sistemas internos de garantia da qualidade do Ensino, e que é também uma exigência legal, está contemplada
no Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente, em vigor desde agosto de 2011. 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. Este regulamento foi objeto de alteração em 2013- Regulamento n.º 163/2013,
publicado no Diário da República n.º 90, 2.ª Série, de 10 de maio - e em 2014 - Regulamento n.º 568/2014,
publicado em Diário da República, 2.ª série de 30 de dezembro de 2014.
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. 
Para a implementação do processo de avaliação foi desenvolvida uma plataforma informática específica para o
efeito para a Universidade Aveiro (padua.ua.pt). Esta plataforma é suportada por diversos sistemas de recolha
de dados já existentes na Universidade (RIA, SGQ, PACO, DSD, etc…) e outras bases de dados (ISI, SCOPUS).

4.1.4. Assessment of teaching staff performance and measures for its permanent updating
UC - The academic staff performance evaluation procedures of the University of Coimbra (UC) are set in the
“Regulation of Teachers’ Performance Evaluation of UC” – regulation no. 398/2010, published on the 5th of May,
and amended on the 17th of May. The teachers’ performance evaluation at UC is made on a three years basis
and takes into account four dimensions: investigation, teaching, knowledge transfer, university management
and other tasks. The evaluation procedures have five stages (self-evaluation, validation, evaluation, audience,
and homologation) and include the following participants: teacher, OUs’ Director, OUs’ Scientific Board, OUs’
Evaluation Commission, Evaluators Panel, Coordinator Council of Teachers’ Performance Evaluation and
Rector. The final evaluation of each teacher is expressed in a four point scale: excellent, very good, good and not
relevant.
UL - The assessment of academic staff follows the rules set by the University of Lisbon and IGOT. The
Academic staff of IGOT and of the PhD Programme TRPP are researchers in their large majority in the Centre
for Geographical Studies, participating as such in numerous international congresses of the speciality.The
Institute of Geography and Spatial Planning (IGOT) organizes in collaboration with external and internal entities,
training activities concerning mainly the use of new teaching methodologies, especially in the field of e-learning
and b-learning.
UA - The assessment of the qualification and competence of teaching staff, an essential reference point in
internal systems for the quality assurance of teaching, and also a legal requirement, is ensured under the
Regulations for the Evaluation of Teaching Staff Performance, in force from August 2011. The Regulations were
approved by the Rector of the University and published in the Official Government Gazette on 16th August 2011
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- Regulation n.º 489/2011. Following analysis of the results of the 2004 – 2007 and 2008 – 2011 editions, the
Regulations were subject to adjustments and/or improvements, resulting in Regulation n.º 163/2013, published in

the Official Government Gazette n.º 90, 2nd Series, May 10.
The system of assessment 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. 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 (RIA – the Institutional Repository, SGQ –
the Quality Assurance System) and other data bases (ISI, SCOPUS). 

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://dre.pt/pdf2sdip/2010/05/087000000/2387923890.pdf

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
Coimbra: Instituto de Investigação Interdisciplinar (III-UC), 2 funcionários em regime de dedicação de 100%; o
Centro de Estudos Sociais (CES) colabora ativamente nas atividades do programa via Gabinete de Apoio à
Gestão de Projetos, Secretariado Académico e Biblioteca, com 4 trabalhadores em dedicação parcial.
Aveiro: 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.
Lisboa: O apoio aos alunos é assegurado pela Unidade de Gestão Académica, pelos serviços de Biblioteca,
Mapoteca e Fototeca e por todos restantes serviços de apoio como o apoio informática do IGOT, num total de 7
profissionais. 
Todos funcionários trabalham a tempo inteiro no IGOT.

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
Coimbra: Institute for Inderdisciplinary Research (III-U), 2 professionals in full-time. The Centre for Social
Studies (CES) supports the doctoral programme's activities through its Project Management Office, Academic
Secretariat and Library (4 workers).
Aveiro: Nine non-academic-staff are 100% working at the Department of Environment and Planning, contributing
to the
study programme.
Lisboa: Education support services at IGOT, besides the Academic Office, include Library services, Photo and
Map Collection Libraries and all other support services such as IT services. The non-academic staff of IGOT
includes 7 professionals. All employees work full-time in IGOT.

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Coimbra: Instituto de Investigação Interdisciplinar (III-UC), com 2 técnicos superiores. No CES estão envolvidos
4 técnicos superiores.
Aveiro: Dos 9 funcionários não-docentes,
- 4 são técnicos superiores
- 2 são assistentes técnicos
- 3 são assistentes operacionais.
Lisboa: A equipa de recursos humanos afetos diretamente às atividades de ensino é constituída por
profissionais com as seguintes qualificações:
- 6 trabalhadores licenciados ou com habilitação superior;
- 1 trabalhador detentor do ensino secundário e frequência universitária.

4.2.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Coimbra: Institute for Inderdisciplinary Research (III-U), 2 higher level technicians with degree. At CES 4 higher
level technicians with degree are involved.
Aveiro: Within the 9 non-academic-staff working at the Department of Environment and Planning:
- 4 are higher level technicians
- 2 are assistant technicians
- 3 are operational assistants.
Lisboa: Workers at the Academic Office of IGOT detain the following qualifications:
- 6 employees hold a degree;
- 1 employee has a secondary education and is going into Higher Education.

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 

http://dre.pt/pdf2sdip/2010/05/087000000/2387923890.pdf
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A avaliação do desempenho do pessoal não docente nas três Universidades é realizada através do SIADAP,
estabelecido pela Lei n.º 66-B/2007, de 28/12.
Coimbra: A diferenciação dos desempenhos é garantida pela fixação de percentagens máximas para os níveis
de avaliação mais elevados. Uma plataforma informática tem permitido gerir o processo com bastante rigor,
facilitando a articulação integrada das atuações de todos os intervenientes.
Lisboa: Os critérios de avaliação e os indicadores são determinados de acordo com as funções
desempenhadas e com recurso aos indicadores produzidos pelo sistema de gestão académica.
Aveiro: A partir da missão, da visão, 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 evaluation of non-teaching staff performance in the three participating Universities is accomplished through
SIADAP, established by the law 66-B/2007.
Coimbra: The performance differentiation is guaranteed by the setting of maximum percentages for the highest
evaluation levels. A computer platform has allowed to manage the process with great accuracy, facilitating the
integrated articulation of all intervenient performances.
Lisboa: Evaluation criteria and indicators are determined in accordance with the tasks carried out by each
individual and assessing indicators produced through the academic management system.
Aveiro: Given the mission, vision, 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. 
Coimbra: O plano de formação congrega áreas muito diversas, como Gestão de Recursos Humanos,
Contratação Pública, Gestão para a Qualidade, Atendimento e Comportamento Profissional, Tecnologias de
Informação e Comunicação, Desenvolvimento de Competências de Liderança e Gestão de Equipas, Higiene e
Segurança no Trabalho.
Lisboa: Todos os funcionários do IGOT receberam a formação inicial geral para a Administração Pública. No
que respeita às aplicações e plataformas informáticas utilizadas, os funcionários têm recebido formação e
treino on-job, tendo igualmente participado na preparação da parametrização dos sistemas de gestão em uso.
Aveiro: Técnicas de Negociação na Compra; O Planeamento Estratégico nos Serviços e Unidades;
Comunicação, Assertividade e Trabalho em equipa; O processamento da informação para a decisão: um teste
à capacidade de síntese; Utilização de Ferramentas deWeb Conference; SharePoint para Utilizadores;
Produtividade com Microsoft Office.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non-academic staff. 
Coimbra: The training plan gathers different areas such as Human Resources Management, Public Hiring,
Management for Quality, Reception and Professional Behavior, Information and Communication Technologies,
Leadership Skills Development and Teams Management, Hygiene and Safety at Work. 
Lisboa: The non-academic staff of IGOT received the initial general training for Public Administration. Employees
have received training and on-job training on the applications and computing platforms, but they have also
participated in the parameterization of the management information systems in use
Aveiro: Purchasing Negotiation Techniques; Strategic Planning in Services and Units; Communication,
Assertiveness and Teamwork; Information processing for decision-making: a test of the ability to synthesise;
The use of Web Conference Tools; SharePoint for Users; Microsoft Office Productivity.

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 e idade

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender
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Género / Gender %

Masculino / Male 50

Feminino / Female 50

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 0

24-27 anos / 24-27 years 3.1

28 e mais anos / 28 years and more 96.9

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso)

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular year
(current academic year)

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 8

2º ano curricular / 2nd curricular year 8

3º ano curricular / 3nd curricular year 6

4º ano curricular / 4nd curricular year 1

5º ano curricular 6

6º ano curricular 3

 32

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 programme's demand

Penúltimo ano / One before the

last year

Último ano/ Last

year

Ano corrente / Current

year

N.º de vagas / No. of vacancies 15 15 15

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option

candidates
11 8 8

N.º colocados / No. enrolled students 11 8 8

N.º colocados 1.º opção / No. 1st option

enrolments
11 8 8

Nota mínima de entrada / Minimum entrance

mark
10 10 10

Nota média de entrada / Average entrance

mark
0 0 0

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente
para discriminação de informação por ramos)

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação
de informação por ramos) 

Do total de alunos admitidos nas diferentes edições do programa TRPP em Coimbra, Lisboa e Aveiro, só 2
optaram pelo percurso do projeto de investigação, tendo os outros estudantes frequentado pelo percurso
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regular. Embora muitos do estudantes possuem bolsas de investigação (FCT, CAPES, IPAD, etc.), os mesmos

optam por frequentar todas as unidades curriculares oferecidas no âmbito do programa para consolidarem a
sua formação nas Ciências do Risco.

5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the students’ distribution by the
branches) 

Only 2 of the total students enrolled in the PhD programme in all editions in Coimbra, Lisbon and Aveiro chose
the research projet branch. All other studentes follow the regular branch. Although many of the students do
have scholarships (FCT, CAPES, IPAD, etc.), they opted to enrool in all curricular units offered by the PhD
programme in order to deepen their knowledge in Risk Sciences.

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem

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

A UC, através do Núcleo de Integração e Aconselhamento, presta apoio psicopedagógico aos estudantes. O
Gabinete de Apoio ao Estudante, da FPCE, apoia todos os estudantes e demais estruturas da UC,
particularmente nas seguintes áreas: apoio psicológico e psicopedagógico, aconselhamento de carreira.
No IGOT-UL, a plataforma e-learning (Moodle) é uma ferramenta poderosa para o apoio pedagógico aos
estudantes. A comunidade de estudantes de pós-graduação funciona como uma comunidade de entreajuda e
aconselhamento aos estudantes.
Na UA o Gabinete Pedagógico 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.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
UC, through the Center for Integration and Counseling, provides educational psychological support to
students.The Student Support Office, from the Faculty of Psychology and Education Sciences, provides support
to all students , staff and university services, especially in the areas of psychological support and career
counseling.
In IGOT-UL, the e-learning platform (Moodle) is a powerful tool for teaching support to students. Actually, the
community of IGOT graduate students works as a community of practice and self-support and counseling to
students.
In UA the Pedagogical Office 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. 

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
A UC tem um conjunto de respostas de caráter transversal (p.e. programa de formação extracurricular ao longo
do ano; programa de peer counseling). A integração de estudantes estrangeiros é muito apoiada pela Divisão
de Relações Internacionais, constituindo o “programa buddy” uma preciosa ajuda para quem acaba de chegar. 
No IGOT a promoção da integração dos estudantes passa essencialmente pelo seu envolvimento nas
atividades do CEG, através da integração num dos Grupos de Investigação e acesso a bolsas de iniciação à
investigação e de bolsas de investigação.
Na UA 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 a 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. 
UC has a series of transversal answers (e.g. extracurricular workshops through the year; peer counseling
program). The foreign students integration is enthusiastically supported by the International Relations Unit. The
'Buddy program' is a precious help to those who have just arrived.
In IGOT integration of students is made essentially by their involvement in CEG activities, by integrating one of
the Research Groups and access to a significant number of research initiation grants and scholarships.
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IN UA 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. 
Na UC a Divisão de Planeamento e Saídas Profissional (DPSP), a Divisão de Inovação e Transferências do
Saber (DITS), a Divisão de Apoio e Promoção da Investigação (DAPI) e a Divisão de Projetos e Atividades (DPA)
dão apoio central e transversal a toda a academia nestes domínios. 
Na UL, a estrutura existente de apoio à inserção dos estudantes no mercado de trabalho funciona de forma
centralizada. 
Desde o ano letivo 2015-16 a UL e o IGOT atribuem bolsas de doutoramento.
NA UA os Serviços de Ação Social proporcionam apoio aos estudantes quanto ao financiamento e gerem a
atribuição de bolsas de estudo; o Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP) promove ações de
preparação para entrada no mercado de trabalho. O GESP gere, ainda, um Portal de Ofertas e Curricula,
PORTA, que faz o encontro entre a oferta e a procura de oportunidades de emprego e estágio (não curricular).

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
In UC the Careers Service of the University, the Innovation and Transfer of Knowledge Division, the Research
Support and Promotion Division and the Projects and Activities Office support the whole university within these
fields.
In UL the existing structure to support the integration of students into the labour market works at central level.
Since the academic year 2015-16 UL and IGOT also attribute PhD scholarships.
IN UA the Social Welfare Services 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. 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.

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

Na UC no final de cada semestre é aplicado um inquérito pedagógico aos estudantes. Os principais resultados
deste inquérito são imediatamente integrados no subsequente inquérito aos docentes para que estes façam
uma reflexão sobre os mesmos. Todos os resultados são integrados na autoavaliação do ciclo de estudos e da
UO. O atual modelo de auscultação prevê a aplicação de um questionário específico aos estudantes de 3.º ciclo
em 2 momentos: um ano após matrícula e aquando da conclusão do mesmo. 
No IGOT está em estudo o alargamento do inquérito já promovido aos cursos de 1º ciclo aos restantes cursos,
para garantir a implementação de um exercício de avaliação interna mais eficaz.
NA UA é a fase de Diagnóstico do SubGQ-UC que integra o preenchimento de inquéritos. Na fase de Garantia, a
Comissão de Análise avalia o desempenho de todas as uc e redige um relatório global. Na última fase, de
Supervisão, o Conselho Pedagógico procede à análise e divulgação dos resultados do processo.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
In UC at the end of each semester an educational survey of students is conducted. The main results are
immediately integrated in the subsequent teachers’ survey so that they can reflect about them. All results are
incorporated in the study cycle and OU self-assessments.The current pedagogical quality model includes a
specific questionnaire for 3rd cycle students in two periods: one year after enrolment in the programme and at
its’ conclusion. 
IGOt is preparing a widening of the survey already applied to 1st cycle courses to other study programmes, to
ensure implementation of a more effective internal evaluation exercise.
In UA the Diagnosis Stage of the Quality Assurance System (QAS) for the Curricular Units (CU) involves the
filling out of questionnaires by students. In the Assurance stage, the Analysis Committee assesses the
performance of the CUs and writes a general report. 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. 
A UC criou uma rede interna coordenada pela Divisão de Relações Internacionais (DRI) com o objetivo de
promover uma mobilidade de qualidade respeitando escrupulosamente as regras do ECTS. Estão a ser dados
passos firmes no sentido da promoção de diplomas conjuntos quer em projetos ERASMUS MUNDUS quer a
nível de outras parcerias inspiradas nesse modelo.
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NO IGOT-UL os estudantes podem aceder aos diversos acordos ERASMUS para estudarem em outras
instituições estrangeiras. Os créditos adquiridos são reconhecidos no âmbito do ECTS.
Na UA todos os estudantes podem participar em experiências de mobilidade. Os estudos realizados numa das
instituições parceiras têm pleno reconhecimento académico na Universidade de Aveiro no âmbito do ECTS. O
Gabinete de Relações Internacionais 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. 
UC has created an internal network that is coordinated by the International Relations Unit (DRI) to promote
quality mobility, accordingly to the ECTS regulations. Steady steps are being taken in order to promote and
develop joint degrees in ERASMUS MUNDUS and others alike. 
In IGOT-UL students can access various ERASMUS agreements to study in foreign institutions with recognition
of credits in the ECTS system.
In UA all students can participate in mobility experiences. Studies carried out in a partner institution are
awarded full academic recognition in the University of Aveiro under ECTS. The International Relations Office
(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 and Diploma Supplement Quality Labels. 

6. Processos

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

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

O programa doutoral fomenta a formação avançada e a qualificação de recursos humanos nas áreas do
planeamento e da análise do risco. O objectivo é fornecer uma formação sólida nas diversas áreas
relacionadas com o risco, como a modelização de processos, o ordenamento do território, a mobilização dos
indivíduos e das comunidades, assim como a articulação e a implementação de públicas públicas. O programa
procura definir conceitos fundamentais e construir ferramentas que apoiem as políticas de gestão do risco que,
para além das medidas estruturais e dos sistemas de emergência, incluem também medidas para a mitigação
e a redução da vulnerabilidade social e instrumentos legais desenvolvidos no âmbito dos quadros de referência
estratégicos internacionais e nacionais.
Os módulos teóricos e metodológicos oferecidos no programa estão configurados de forma a consolidarem o
conhecimento científico de profissionais altamente qualificados, aumentando a sua capacidade para a
aplicação autónoma e inovadora das capacidades de investigação nas actividades relacionadas com as
ciências exactas, a engenharia, bem como as ciências sociais e políticas.
A coordenação do programa doutoral definiu um fluxograma de desenvolvimento do mesmo que incorpora
tópicos de investigação e um envolvimento interdisciplinar com a sociedade civil, definindo como prioritários o
desenho e a avaliação de políticas públicas nas áreas do planeamento, a cartografia e análise dos riscos
naturais e tecnológicos, a análise da vulnerabilidade social e da comunicação do risco. Foi desenvolvido um
quadro analítico que inclui a avaliação do risco, a percepção e avaliação do risco por parte dos indivíduos e das
comunidades, a participação dos actores relevantes e os níveis e processos de decisão na área do risco.
A monitorização dos estudantes e o grau de cumprimento dos objetivos do programa processam-se a três
níveis: (1) orientação curricular; (2) orientação de tutoria; e (3) integração em atividades científicas. 1) a
orientação curricular é aplicada no ano de ingresso com a definição dos percursos dos estudantes e com a
participação em sessões de discussão de questões metodológicas e bibliográficas. Estas atividades permitem
a avaliação das capacidades de cada estudante e das suas motivações para a aquisição das competências
definidas no plano do programa de doutoramento. 2) A orientação tutorial concretiza-se na unidade curricular
Seminário de Investigação, que culmina na apresentação, discussão e eventual aprovação do projeto de tese.
Nos anos subsequentes o acompanhamento é feito pelos orientadores de tese e pelos coordenadores do
curso. 3) - Complementarmente, os estudantes participam de todas as atividades ligadas aos projetos de
investigação em curso coordenados pelos docentes do programa TRPP.

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 doctoral programme fosters the advanced training and qualification of human resources in the area of
planning and risk analysis. The programme aims to provide solid scientific training in diverse areas related to
risk, such as process modelling, land use management, mobilization of individuals and communities, as well as
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the articulation and implementation of public policies.
The programme seeks to define fundamental concepts and to design tools to support a risk management policy
that, besides structural measures and emergency systems, includes also measures for the reduction of social
vulnerability and legal instruments developed within the national legal and strategic
frameworks.
The methodological and theoretical modules offered in this programme are designed to consolidate the
scientific knowledge of qualified professionals, enhancing their ability to apply research skills autonomously
and innovatively in activities related to exact sciences, engineering, as well as social and political sciences.
The programme coordination defined a strategic flowchart of development including both research topics and
transdisciplinary society involvement, drawing up and evaluation of public policies in the area of planning,
organization and cartography of natural and technological risks, and social vulnerability analysis and risk
communication. An analytical frame was developed involving riskappraisal, risk perception, actors involvement
and decision making processes.
Monitoring students in TRPP proceeds in three levels: 
(1) curricular orientation, (2) tutorial orientation, (3) and, integration in scientific activities.
1 - Monitoring of students through curricular orientation is implemented in the first year of TRPP with the
definition of their academic career paths and with participation in sessions to discuss methodological and
bibliographical issues. These specific curricular activities allow for the evaluation of students' skills and to
motivate them for the acquisition of learning outcomes and skills defined by the programme.
2 - Tutorial orientation is applied in Research Seminar curricular unit that results in the presentation, discussion
and approval of the students’ thesis project. Secondly, theses’ supervisors and TRPP coordinators apply tutorial
orientation in the subsequent academic years in which students must write their dissertations.
3 - Complementarily, students participate in all activities to national and international research projects
coordinated by TRPP professors.

6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a atualização científica e de métodos de trabalho. 
O programa TRPP tem três coordenadores, um por cada Universidade participante, que asseguram a
permanente atualização científica e dos métodos de trabalho dos docentes. Os coordenadores estão em
contacto permanente e têm várias reuniões de trabalho durante o ano académico. O programa TRPP tem dois
órgãos de gestão: A Comissão Científica e a Comissão Coordenadora, responsáveis pelas questões científicas
e pedagógicas do programa. A Comissão Científica reúne-se pelo menos duas vezes por ano. Cabe à mesma
aprovar o regulamento interno do programa e a o calendário sobre a revisão curricular.
A Comissão Coordenadora é composta por 6 docentes do programa, 2 por cada centro de investigação
participante. Tem como funções promover a articulação curricular entre todas as instituições participantes,
avaliar e propor mudanças na estrutura curricular do programa e dos conteúdos das unidades curriculares
lecionadas.

6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 
TRPP has three permament coordinators, one for each participating University, that ensure scientific and
methodologies updating. They are in constant contact amd meet several times in the academic year. TRPP has
two governing bodies, related to scientific and pedagogical issues: the Scientific Committee and the
Coordinating Committee. The Scientific Committee meets at a minimum of two times a year. It must approve the
internal ruling of the programme and the curricular review schedule.
The Coordinating Committee is composed by six members selected among all the professors of the
programme, two by each research centre. Its main functions are to promote curricular articulation between all
participating institutions and to evaluate and propose changes to the structure of the programme and to the
specific contents (syllabi) of the curricular units.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Ciclo de Conferências / Conferences

6.2.1.1. Unidade curricular:
Ciclo de Conferências / Conferences

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Oliveira Mendes - OT = 4.00
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6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
n/a

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular pretende complementar a formação de especialização através da exposição a novas
metodologias e contextos. Procura-se optimizar os recursos e competências das três instituições envolvidas,
trazendo para reflexão novos quadros teóricos ou modelos em desenvolvimento. As competências a
desenvolver são: a) reforçar a capacidade de investigação e de reflexão metodológica nas ciências do risco,
associada ao manusear, modelar, sintetizar e gerir de informação; b) desenvolver a capacidade de avaliar a
admissibilidade social, económica, cultural e jurídica do risco;  c) fomentar a capacidade de associar
conclusões e raciocínios a instrumentos de regulação e a normativos jurídicos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit aims to complement specialized training through exposure to new methodologies and
contexts. The aim is to optimize the resources and expertise of the three institutions involved, bringing new
theoretical frameworks or models in development. The learning outcomes are the following: a) to reinforce
research skills and methodological reflexions on risk sciences, associated with the handling, modelling,
synthesizing and management of information; b) to develop the ability to evaluate the social, economic, cultural
and legal admissibility of risk; c) to promote the ability to associate findings and models of reasoning to
instruments of regulation and regulatory frameworks.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Não se aplica a esta unidade curricular.

6.2.1.5. Syllabus:
Do not apply to this curricular unit.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Não se aplica a esta unidade curricular.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Do not apply to this curricular unit.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Não se aplica a esta unidade curricular.

Avaliação:
- Avaliação (Relatórios de cada sessão do Ciclo de Conferências - 100.0%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Do not apply to this curricular unit.

Evaluation:
- Assessment (Reports for each session of the Conference Cycle - 100.0%)

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

Não se aplica a esta unidade curricular. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Do not apply to this curricular unit.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A explicitar e desenvolver em função do contexto investigativo e do desenvolvimento conceptual. Em cada
sessão do ciclo de conferências será apresentada previamente bibliografia e outras referências específicas
para análise e discussão.
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To be defined according to the research and conceptual context. In each session of the Conference Cycle there
will be a prior selection of bibliography and other specific references supporting the analysis and discussion.

Mapa X - Cidadania e Governação do Risco / Citizenship and Risk Governance

6.2.1.1. Unidade curricular:
Cidadania e Governação do Risco / Citizenship and Risk Governance

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Oliveira Mendes - S + OT = 36.64

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- João Carlos Freitas Arriscado Nunes - S = 4.68
- Maria Alexandra Sousa Aragão - S = 4.68

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
formar pessoas capazes de aplicar uma abordagem crítica à análise dos regimes de precaução, prevenção e
regulação do risco, com especial incidência nas lógicas de articulação entre as instituições supranacionais, os
espaços nacionais e os espaços locais, avaliando também as práticas de participação e de definição integrada
das políticas públicas relacionadas com a governação do risco.
Assim, essas devem:
a) adquirir a capacidade de identificar os regimes de precaução, prevenção e regulação do risco e a sua
relação com a governação do risco;
b) identificar o papel dos desastres e das catástrofes na redefinição dos direitos de cidadania;
c) compreender as lógicas de mobilização e participação públicas e os limites dos conceitos tradicionais de
cidadania;
d) adquirir ferramentas analíticas e de intervenção, incluindo ferramentas jurídicas, para delinear programas
integrados de produção de uma segurança estrutural das populações e do ambiente.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives:
to train students to apply a critical approach to the analysis of precaution, prevention and risk regulation
regimes, with special attention to the articulation between supra-national, national and local institutions. They
should also be able to evaluate participation practices related to risk governance public policies.
Therefore, students must:
a) acquire the ability to identify precaution, prevention and risk regulation regimes and their relationship to risk
governance;
b) identify the role of disasters and catastrophes in the redefinition of citizenship rights;
c) to understand mobilization and public participation logics and the limits of traditional notions of citizenship;
d) acquire analytical and intervention tools, including juridical ones, to delineate integrated programs for
population and environment structural safety.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Os regimes de regulação do risco
- Governação do risco e cidadania
- A política da incerteza: da biopolítica à segurança dos sistemas vitais
- Os novos cenários de incerteza e o imperativo da segurança de sistemas vitais (vital systems security) e de
infraestruturas.
- “Preparabilidade” (preparedness) vs prevenção/precaução.
- Mapas de vulnerabilidade e encenação (enactment) de potenciais desastres/acontecimentos catastróficos
futuros.
- A politização das novas incertezas: o caso dos problemas ambientais e das urgências sanitárias.
- O Direito e a Governação do Risco: Apreciação crítica dos conceitos legais relativos aos riscos (risco, perigo,
perigosidade, danos graves, acidente grave, quase acidente, acontecimento inusitado, efeito dominó);
Discussão do conteúdo, pressupostos e limites dos princípios jurídicos aplicáveis à gestão de riscos, com
especial incidência nos riscos territoriais: princípio do nível elevado de protecção, princípio da prevenção e
princípio da precaução.
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6.2.1.5. Syllabus:
- Risk regulation regimes
- Risk governance and citizenship
- Uncertainty politics: from biopolitics to vital systems security
- The new uncertainty scenarios and the imperative of vital systems security and of infrastructures security
- Preparedness vs prevention/precaution.
- Vulnerability maps and enactment of potential future disasters/catastrophes
- The politicization of new uncertainties: the case of environmental problems and sanitary emergencies
- Law and risk governance: critical evaluation of legal concepts related to risks (risk, hazard, hazardness, acute
damage, quasi accident, unusual event, domino effect); Discussion of the contents, principles and limits of
juridical notions applied to risk magement, mainly related to territorial risks: principle of high level of protection,
prevention principle and precaution principle.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Inicia-se com uma discussão crítica em torno do conceito de regimes de regulação do risco e do modelo
analítico proposto por Ortwin Renn e a equipa do International Risk Governance Council sobre governação do
risco e as lógicas de participação pública. São abordados vários estudos de caso em França e Portugal. O
objetivo é também analisar as diferentes noções de cidadania ativadas e os seus limites em situações
extremas. Especial atenção é dada às políticas e documentos orientadores sobre governação do risco de
entidades internacionais como as Nações Unidas e a União Europeia.
Também se procede à discussão dos mapas de vulnerabilidade, das políticas de preparação e dos novos
cenários sobre políticas de incerteza em torno dos conceitos de segurança de sistemas vitais e de
infraestruturas. Procura-se também que haja uma familiarização e capacidade de aplicação dos quadros
jurídicos relacionados com as diferentes escalas e os diversos riscos presentes no território.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The curricular unit begins with a critical discussion around the notion of risk regulation regimes and the
analytical model proposed by Ortwin Renn and International Risk Governance Council on risk governance and
public participation logics.  Several case studies in France and Portugal are discussed. The objective is also to
analyse the different notions of citizenship that are mobilized and their limits in extreme situations. Special
attention is given to policies and orienting documents on risk governance emanating from international entities
like United Nations and the European Union.
Vulnerability maps, preparedness policies and the new scenarios on uncertainty policies and the concepts of
vital systems and infrastructures safety are also discussed. The aim is also for students to have a close
knowledge and be able to apply juridical frameworks pertaining to the different scales and risks that are present
in the studied territories.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As sessões terão uma parte de exposição pelo docente,destinada a situar a discussão de cada tema, e uma
segunda parte apoiada na apresentação por parte dos estudantes dos textos propostos para cada uma das
sessões.Espera-se que cada aluno faça pelo menos uma destas apresentações ao longo do seminário,e que as
inscrições na respectiva sessão sejam agendadas o mais cedo possível junto do respectivo docente.O ensaio
final ou trabalho de síntese permite aos estudantes a abordagem dos temas tratados na unidade curricular com
aplicação às suas áreas de interesse e ao seu projecto de doutoramento.

Avaliação:
- Avaliação (Apresentação de textos e participação nas aulas - 25.0%, Trabalho de síntese - 75.0%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The sesssions start with a brief exposition by the teacher, situating the discussion of each thematic, followed by
the presentation by students of the assigned texts for the specific session. Each student must present at least
one text. The final essay or synthesis work allows students to incorporate the thematic discussed in the
curricular unit, articulating them with their own academic interests and PhD projects.

Evaluation:
- Assessment (Presentation of texts in class and participation in debates - 25.0%, Synthesis work - 75.0%)

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

As metodologias de ensino baseiam-se integralmente na participação dos estudantes nas sessões da unidade
curricular, na discussão de estudos de caso relacionados com os regimes de regulação e a governação do
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risco, e um contato direto com a legislação, orientações, diretivas e documentos de política de âmbito
internacional e nacional pertinentes para as temáticas discutidas. O ensaio final ou trabalho de síntese deve
estar diretamente relacionado com o tema de tese de doutoramento proposto pelo/a aluno/a, mostrando a
autonomia e a capacidade crítica dos estudantes quanto aos conceitos discutidos. Além da análise das
limitações dos modelos existentes, o ensaio deve avançar com a proposta de alternativas epistemológicas e
metodológicas aos modelos existentes.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching methodologies are fully based on students’ participation in the curricular unit sessions and in the
discussion of the case studies related to risk regulation regimes and risk governance. Also, there is a direct
contact and analysis of legislation, guidelines, directives and policy documents pertaining to the discussed
thematic, both from international and national institutions. The final essay or synthesis work is directly related to
students’ proposed PhD thesis. Students must show scientific autonomy and critical skills about discussed
concepts. Beyond the identification of existing models limitations, the essay must advance alternative
epistemological and methodological approaches.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Aven,Terje; Renn, Ortwin (2010),Risk Management and Governance.Concepts,Guidelines and Applications.
Berlin: Springer
Becerra,Sylvia;Peltier, Anne(dir) (2009),Risques et environnement:rechercehs interdisciplinaires sur la
vulnérabilité des sociétés.Paris:L'Harmattan
Collier,Stephen J.;Lakoff, Andrew (2009),On Vital Systems Security. New School:International Affairs Working
Paper 01
Lavieille,Jean-Marc; Bétaille,Julien; Prieur, Michel (dir) (2010),Les catastrophes écologiques et le droit:échecs
du droit, appels au droit. Bruxeles: Bruylant
Mendes, José Manuel (2009),“Social vulnerability indexes as planning tools: beyond the preparedness
paradigm”, Journal of Risk Research, 12:1, 43-58
Rosa, Eugene; Renn, Ortwin; McCright, Aaron (2014),The Risk Society Revisited. Social Theory and
Governance.Philadelphia: Temple University Press
Sommers,Margaret(2008),Genealogies of Citizenship:Markets,Statelessness, and the Right To Have
Rights.New York:Cambridge University Press.

Mapa X - Estratégias de Mitigação do Risco / Risk Mitigation Strategies

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estratégias de Mitigação do Risco / Risk Mitigation Strategies

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alexandre Manuel de Oliveira Soares Tavares - T = 21.96

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
- Domingos Xavier Filomeno Carlos Viegas - T = 4.68
- Eduardo Jorge Gonçalves Barata - T = 4.68
- Lúcio José Sobral Cunha - T = 4.68

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A proposta da unidade curricular assenta no conceito que os riscos resultam de interações entre o ambiente e
as atividades humanas (I). Pretende-se promover o pensamento crítico e facilitar competências técnicas e
instrumentos para pensar o planeamento do território e a gestão do risco(s), explicitando os conceitos teóricos,
assunções e dimensões políticas subjacentes (II). A partir de análises semi-qualitativas e quantitativas,
pretende-se identificar métodos e técnicas de salvaguarda, transferência e redução de impactos de acordo
com o tipo de risco (III).
Espera-se que os alunos adquiram competências que lhes permitam utilizar e canalizar conhecimentos e
metodologias para propor e avaliar estratégias de mitigação de risco e apoiar decisões relacionadas com o uso
do solo, localização de instalações e equipamentos, entre outras, tendo em vista uma maior resiliência das
populações (IV). Estimula-se a capacidade de avaliação de relações multi-direccionais e repercussões
múltiplas (V).
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit is based on the concept that risks result from interactions between the environment and
human activities (I). It is intended to promote critical thinking and competences that facilitate technical skills and
tools acquisition to think spatial planning and risk management, explaining the theoretical concepts,
assumptions and underlying political dimensions (II). There will be applied semi-quantitative and qualitative
analysis to identify methods and safeguarding techniques, transfer and reducing impacts according to the type
of risk (III).
It is expected that students acquire competences to use and apply knowledge and methods to propose and
evaluate risk mitigation strategies and support decisions related to land use, location of facilities and
equipment, among others, in order to improve communities’ resilience (IV). It encourages the evaluation
capacity of multi-directional relationships and multiple repercussions (V).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Identificar e analisar as opções alternativas para a mitigação do risco bem como a implementação de
propostas de intervenção e acção em estudos de caso concretos, seus resultados e sua flexibilidade para
ajustamentos ou redefinições (A). Parte-se de modelos sequenciais, desenvolvem-se modelos de gestão
cíclicos e fundamentam-se as opções relacionadas com os modelos multi-nível. Nestes exercícios poderão ser
usadas técnicas variadas, tais como a análise da vulnerabilidade sistémica e funcional, mecanismos de dominó
potencial e análise de cenários, entre outras (B). Desenvolve-se a noção de ALARP e das condições de decisão
individual e colectivas associadas. Definição de curvas equipotenciais do risco, e das metodologias de
interacção usando matrizes de avaliação do risco (C). Relação com os conceitos de admissibilidade e
tolerabilidade ao risco. Noção e exemplo de eficiência mitigadora associada com soluções de mitigação do
risco (D).

6.2.1.5. Syllabus:
To identify and analyze alternative options to risk mitigation and the implementation of intervention proposals
and action in concrete case studies, its results and its flexibility for adjustments or resets (A). Sequential
models, cyclic management models and the rational to use tools related to multi-level models. Various
techniques can be used, such as analyzing the systemic and functional vulnerability mechanisms, potential
domino and scenario analysis, among others (B). The concept of ALARP is developed and related individual and
collective decision conditions. Definition of risk equipotential curves, and methods of interaction using risk
assessment matrix (C). Relationship with risk admissibility and tolerability. Goals and methods to evaluate the
mitigation efficiency measures associated with risk (D).

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos A estão presentes nos objetivos I e II.
Os conteúdos B estão presente nos objetivos II e I.
Os conteúdos C estão presentes nos objectivos III e IV.
Os conteúdos D estão presentes no objectivos II e V.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The A syllabus contents are present in objectives I and II.
The B syllabus contents are present in goals II and IV.
The C syllabus contents are present in targets III and IV.
The D syllabus contents are present in objectives II and V.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O trabalho está organizado em sessões presenciais, com uma breve apresentação expositiva, com recurso a
meios audiovisuais e informáticos, e a subsequente discussão alargada e participada por parte dos estudantes.
Os estudantes têm acesso prévio à bibliografia recomendada para cada sessão, organizada em bibliografia de
afirmação e bibliografia de apoio. As sessões temáticas serão marcadas por metodologias de abordagem de
discussão crítica, explorando referenciais bibliográficos e estudos de caso.

Avaliação:
- Avaliação (Apresentações e nível de discussão - 30.0%, Relatório de seminário ou visita de estudo - 30.0%,
Trabalho de síntese - 40.0%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The work is organized in classroom sessions, with a brief exploratory presentation, using audiovisual and
computer facilities, and subsequent collective discussion with students. Students have prior access to
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recommended bibliography for each session, organized in core and support bibliography. The thematic sessions
will be marked by methodologies of critical discussion, exploring bibliographical references and case studies.

Evaluation:
- Assessment (Presentation and level of discussion - 30.0%, 
Report of a seminar or field trip - 30.0%, Synthesis work - 40.0%)

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

As metodologias de ensino estão ajustadas aos objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Procede-se à exploração de literatura científica de referência, que é disponibilizada previamente aos
estudantes e discutida em ambiente de sala de aula.
Os trabalhos individuais de reflexão conceptual permitem a cada estudante aprofundar o conhecimento e
adquirir competências. As apresentações orais e discussão e a redação escrita do trabalho final permitem a
aquisição de competências de trabalho autónomo, de síntese, de adaptação ao contraditório e discussão
interdisciplinar, bem como de rigor e criatividade científica.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods are adjusted to the course learning objectives.
Scientific reference literature is exploited, which is previously made available to students and discussed in a
classroom environment.
The individual work based on conceptual reflection allow each student to deepen knowledge and acquire
competences and skills. Oral presentations and discussions and essay writing of the final work enable the
acquisition of independent work, synthesis, adaptation to interdisciplinary discussion competences and skills,
as well as scientific rigor and creativity competences.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Birkmann, J. et al. (2010). Extreme events and disasters: a window of opportunity for change? Analysis of
organizational, institutional and political changes, formal and informal responses after mega-disasters. Nat
Hazards 55: 637–655.
Godschalk, D.R et al. - Natural Hazard Mitigation: Recasting Disaster Policy and Planning. Island Press,
Washington, 1999, p. 575.
GAO - Natural Hazard Mitigation. Report to the ranking Member Committee on Financial Services, House of
Representatives. US Government Accountability Office, Washington DC, 2007, p.69
IRGC (2005). Risk governance: Towards an integrative approach. White paper nº 1. Renn & Graham Annex.
International Mechler, R. - Natural Disaster Risk and Cost-Benefit Analysis. In A. Kreimer et al. (eds). The Future
of Disaster Risk: Building Safer Cities. World Bank, Washington DC, 2003, pp. 45-56
Risk Governance Council, IRGC, Geneve, 156p

Mapa X - Factores de Risco e Gestão Territorial / Risk Factors and Territorial Management

6.2.1.1. Unidade curricular:
Factores de Risco e Gestão Territorial / Risk Factors and Territorial Management

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Luis Gonçalves Moreira da Silva Zêzere - OT + S = 46.00

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
n/a

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
-Reconhecimento da incidência territorial dos Factores de Risco dos grandes perigos naturais, tecnológicos e
ambientais em Portugal;
- Identificação dos factores desencadeantes e condicionantes dos processos e acções perigosos com
repercussão territorial;
- Aprendizagem dos métodos de avaliação da exposição a diferentes tipos de perigos;
- Aprendizagem dos métodos e técnicas de avaliação da vulnerabilidade e do valor dos elementos expostos;
- Operacionalização dos procedimentos de análise do risco no quadro da gestão territorial.
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Competências:
- Domínio da terminologia científica relativa aos riscos naturais, tecnológicos e ambientais com impacto
territorial.
- Domínio dos métodos e técnicas de análise dos factores desencadeantes e condicionantes dos processos e
acções perigosos.
- Domínio dos métodos e técnicas de avaliação da exposição, da vulnerabilidade e do valor dos elementos
expostos aos perigos considerados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Aims:
- Understanding of spatial distribution and extent of Risk Factors in Portugal;
- Learning the conditioning and triggering factors of major hazardous phenomena;
- Learning the main methods to assess exposure to natural, technological and environmental hazards;
- Understanding and applying methods and techniques to assess vulnerability and Value of Exposed Elements;
- Learning risk analysis procedures in the territorial management framework.
 
Skills:
- To recognize and manage concepts and scientific terminology on natural, technological and environmental
risks.
- To recognize and apply the appropriate methods and techniques to analyse conditioning and triggering factors
of natural, technological and environmental hazards.
- To recognize and apply the appropriate methods and techniques to assess exposure, vulnerability and Value of
Exposed Elements.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Factores de risco dos grandes perigos naturais, tecnológicos e ambientais e a sua incidência territorial em
Portugal.
2. Factores desencadeantes e condicionantes dos processos e acções perigosas.
3. Avaliação da exposição a diferentes tipos de perigos.
4. Métodos e técnicas de avaliação da vulnerabilidade e do valor dos elementos expostos.
5. Integração da análise do risco na perspectiva de gestão territorial, integrando análises de custo-benefício e
considerando perdas directas e indirectas.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Risk factors regarding hazards of natural, technological and environmental origin in Portugal.
2. Conditioning and triggering factors of major hazards.
3. Evaluation of Exposure to different hazardous processes.
4. Methods and techniques to assess Vulnerability and Value of Exposed Elements.
5. Risk Analysis in the context of territorial management considering cost-benefit analysis and the evaluation of
direct and indirect costs.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objectivos da unidade curricular.
Factores de Risco e Gestão Territorial tem por objectivo principal permitir o conhecimento dos factores
relativos aos grandes perigos naturais, tecnológicos e ambientais com incidência em Portugal, numa
perspectiva integrada de gestão do território. O estudo dos factores condicionantes e desencadeantes é focado
em processos e acções perigosos selecionados pela sua relevante repercussão territorial.

A aprendizagem dos métodos de avaliação da exposição a diferentes tipos de perigos é sustentada pela
exploração da literatura de referência e pela realização de exercícios práticos. A aprendizagem dos métodos e

técnicas de avaliação da vulnerabilidade e do valor dos elementos expostos consubstancia-se em análises
custo-benefício considerando perdas directas e indirectas.

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

The syllabus is coherent with the course’s objectives. Risk Factors and Territorial Management's main
objective is to promote knowledge about factors related to major natural, technological and environmental

hazards affecting Portugal. These factors are studied in a territorial management integrated approach. The
study of conditioning and triggering factors is focused on hazardous phenomena that are selected taking into

account their relevant territorial impact.
The learning of methods to assess exposure to different types of hazards is supported in state of the art

literature and practical exercises. Learning the methods and techniques for assessing vulnerability and value of
exposed elements is based on cost-benefit analyses considering direct and indirect losses.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

O seminário está organizado em sessões presenciais, com uma breve apresentação inicial do docente e a
subsequente discussão alargada e participada por parte dos estudantes. Os estudantes têm acesso prévio à

bibliografia recomendada para cada sessão, tendo que elaborar para cada conjunto de sessões temáticas um
comentário circunscrito e crítico
Cada estudante desenvolve um trabalho individual de reflexão conceptual e/ou desenvolvimento metodológico,

centrado num dos assuntos desenvolvido no seminário. Este trabalho é apresentado e discutido na sala de
aula.

Avaliação:
- Avaliação (Outra - 10.0%, Trabalho de investigação - 90.0%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The seminar is organized in face-to face sessions with a brief initial presentation by the teacher, and
subsequent broader discussion by students. Students will have prior access to the bibliography for each

session. Students will prepare a critical report for each set of thematic sessions.
Each student writes an individual paper of conceptual reflection and / or methodological development, focused

in one of the subjects studied during the course. This written work is presented and discussed in the classroom.

Evaluation:

- Assessment (Other - 10.0%, Research work - 90.0%)

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

As metodologias de ensino estão ajustadas aos objetivos de aprendizagem da unidade curricular, adoptando o
formato de seminário.

O reconhecimento da incidência territorial dos factores de risco dos principais perigos naturais, tecnológicos e
ambientais, assim como dos factores que os condicionam e desencadeiam, é feito a partir da exploração de
literatura científica de referência, que é disponibilizada previamente aos estudantes e discutida na sala de aula,

no seguimento de uma breve introdução ao tema por parte do docente.
O trabalho individual de reflexão conceptual e/ou desenvolvimento metodológico permite, a cada aluno,

aprofundar o conhecimento num dos assuntos desenvolvidos no seminário, à sua escolha. Adicionalmente, a
apresentação oral e a redação do trabalho contribuem para o reforço da competência de expressar ideias com

clareza, criatividade e rigor científico.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching methodologies are consistent with the objectives of the course, adopting the seminar format.

The recognition of the territorial impact of trisk factors of tmajor natural, technological and environmental
hazards, as well as the knowledge of its conditioning and triggering factors, is supported on scientific literature

exploration, which is previously made available to students and discussed in the classroom, following a brief
introduction to the subject by the teacher.

Individual student’s work of conceptual reflection and / or methodological development allows each student to
further knowledge in one of the course’s chosen subject. In addition, the oral presentation and drafting of the

work will help to increase the ability to express ideas clearly, to be creative and rigorous from the scientific
point of view.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Birkmann, J. (Ed.) (2006) –Measuring Vulnerability to Natural Hazards. Towards Disaster Resilient Societies.
United Nations University Press,Tokyo.

Glade, T., Anderson, M.G., Crozier, M.J. (Eds.) (2005) -Landslide Hazard and Risk. Wiley, Chichester.
IPCC (2012) -Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. A

Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change Cambridge
University Press, Cambridge, UK, and New York, NY, USA.
McGuire, B.; Maslin, M. (eds.) (2013) –Climatic forcing of geological hazards. Wiley-Blackwell, Chichester.

Rougier, J.; Sparks, S.; Hill, L. (eds.) (2013) –Risk and Uncertainty Assessment for Natural Hazards.Cambridge

University Press.
Thywissen, K. (2006).Components of Risk. A comparative Glossary. SOURCE, Studies of the University:

Research, Counsel, Education, Publication Series of UNU-EHS, nº2, United Nations University.
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Zêzere, J.L.; Pereira, S.; Tavares, A.O.; Bateira, C.; Tri

Mapa X - Métodos e Técnicas de Avaliação e Gestão do Risco / Methods and Techniques of Risk Assessment and

Ma

6.2.1.1. Unidade curricular:

Métodos e Técnicas de Avaliação e Gestão do Risco / Methods and Techniques of Risk Assessment and Ma

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Celeste de Oliveira Alves Coelho - Não tem horas de contacto

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Maria Isabel da Silva Nunes - OT + S = 46.00

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

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,

cheias, acidentes industriais graves, etc)
Nesta unidade curricular 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 ainda estudadas detalhadamente as metodologias de avaliação e gestão do risco para as áreas

fortemente urbanizadas e as zonas costeiras.
Formar estudantes com competências em gestão e avaliação de riscos naturais e tecnológicos e com aptidões

para trabalhar em equipas multidisciplinares para a prevenção e gestão do risco.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide information about the theoretical concepts of Hazard, Risk, Disaster and Vulnerability; Assessment

and Management; Risk Perception and Communication;
To characterize natural and technological hazards, in general, and to provide detailed information on relevant

hazards at national or local level;
To provide tools in risk assessment and management in natural and technological hazards, including risk

perception, risk negotiation and risk communication.
To endow students with capacities in the field of risk assessment and management related to natural and

technological hazards;
To provide students with capacity building in multi-disciplinary teams dealing with prevention and mitigation of

natural and technological hazards.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos: Risco, Catástrofe, Vulnerabilidade;

Gestão do Risco: Avaliação Qualitativa e Quantitativa;
Perceção e Comunicação do Risco;

Riscos Naturais: Métodos de avaliação e gestão do risco (cheias, erosão costeira, fogos, secas e
desertificação, doenças e epidemias);

Riscos Tecnológicos: Métodos de avaliação e gestão do risco (acidentes industriais graves, acidentes
associados ao transporte de substâncias perigosas, rotura de barragens…);
Casos de estudo: Riscos em áreas fortemente urbanizadas e em zonas costeiras.

6.2.1.5. Syllabus:
Concepts: Hazard, Risk, Disaster and Vulnerability;

Risk Assessment and Management;
Risk perception and communication;
Natural Hazards: Methods of risk assessment (floods, droughts, fires, coastal erosion, earthquakes,…)

Technological Hazards: Methods of risk assessment (industrial accidents, accidents associated with
transportation of dangerous goods, dam failure);

Study cases: Densely populated areas and coastal areas in a global change context.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Os conteúdos iniciam-se com os conceitos básicos relacionados com risco, catástrofe, vulnerabilidade. 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.
Apresentam-se os métodos de avaliação e gestão dos riscos naturais (cheias, erosão costeira, sismos, fogos,

secas e desertificação) e tecnológicos acidentes (industriais graves, acidentes associados ao transporte de
substâncias perigosas, rotura de barragens…).

São ainda estudadas as metodologias de avaliação e gestão do risco para as áreas fortemente urbanizadas e
as zonas costeiras.

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

The syllabus starts with the presentation of the concepts related to hazard, risk, disaster, exposure, and
vulnerability.

This curricular unit 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.
To study methods of risk assessment and management for natural hazards (floods, earth quakes ,droughts,
fires, coastal erosion…,) and for technological hazards (industrial accidents, accidents associated with

transportation of dangerous goods, dam failure…).
Special attention will be given to risk assessment and management in areas densely populated and in the

coastal zone, in a global change context.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de carácter teórico prático, com auxílio de meios audiovisuais. 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 com apoio material e orientação assegurada pelos docentes.

Avaliação baseada na preparação de um artigo científico de revisão, sobre um tema abordado, entrega de
relatório e apresentação com discussão pública.

Avaliação:
- Avaliação (Trabalho de síntese - 100.0%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical-practical classes, with the help of audio-visual equipment, where concepts, methods and
techniques are presented and debated, followed by practical applications and case studies.

Student exploration of methods and techniques with teacher’s support, either individually or in group. Evaluation
based on a revue paper on a topic studied in the curricular unit, a presentation and discussion.

Evaluation:
- Assessment (Synthesis work - 100.0%)

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

curricular.
Fornecer aos alunos conhecimentos e ferramentas que permitam compreender conceitos fundamentais.

Caraterizar os riscos naturais e tecnológicos, e fornecer informação detalhada sobre riscos de grande
relevância aos níveis internacional, nacional e local (por ex.: cheias , sismos, fogos secas, desertificação,
erosão costeira, acidentes industriais graves…). 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. Trabalhar metodologias de avaliação e gestão do risco para as áreas fortemente

urbanizadas e as zonas costeiras.

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

This curricular unit intends to provide knowledge and tools for understanding concepts in risk assessment and
management. It aims to characterize natural and technological hazards in general, and to provide detailed
information about the risks of great relevance at international, national and local levels (e.g. floods, droughts,

earthquakes, coastal erosion, industrial accidents, transportation of dangerous goods dam break….).
This curricular unit will also provide tools for assessing and managing risk, considering mechanisms of
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quantitative and qualitative as well as perception, communication and negotiation of risk. To provide tools and
management strategies for risk management in areas densely populated and in the coastal zone in a global

change context.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Almeida, A. B.; Ramos, C. M.; Santos, M. A.; Viseu, T., 2003. Dam Break Flood Risk Management in Portugal,

Lisboa: LNEC.
Bickerstaff, K., 2004. Risk perception research: socio-cultural perspectives on the public experience of air

pollution, Environment International, 30, 827-840.
Fleming, G., 2002. Flood Risk Management, London: Thomas Telford Limited.

Klinke , A. and Renn, O., 2002. A new approach to risk evaluation and management: risk-based,
precautionbased, and discourse-based strategies, Risk Analysis, 22(6), 1071 – 1094).

Rees, J. A., 2002. Risk and Integrated Water Management. Global Water Partnership.
Schmidt-Tomé, P., 2005. The Spatial Effects and Management of Natural and Technological Hazards in Europe,
ESPON 1.3.1, European Community. http://www.gsf.fi/projects/espon

Smith, K., 2004. 4rd Ed., Environmental Hazards, Routledge: New York.

Mapa X - Ordenamento do Território e Análise Multiescalar do Risco / Territorial Planning and Multiscalar Ris

6.2.1.1. Unidade curricular:
Ordenamento do Território e Análise Multiescalar do Risco / Territorial Planning and Multiscalar Ris

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Margarida Naria Queirós Vale - OT + S = 46.00

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
n/a

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

- Reconhecimento das perspectivas e da evolução dos conceitos e das práticas de Planeamento e
Ordenamento do Território;

- Aprendizagem do enquadramento legislativo dos riscos e das práticas de avaliação no ordenamento do
território;

- Compreensão da integração multiescalar dos riscos nos Programas e Planos de desenvolvimento e
ordenamento do território;

- Compreensão dos procedimentos de integração da análise de risco em Modelos Territoriais, na definição de
Opções Estratégias de Base Territorial e na proposição de Normas e Directrizes, em Planos de Ordenamento.

Competências:

- Desenvolver a capacidade de interpretação das dinâmicas e políticas de ordenamento associadas a diversos
contextos territoriais e a diversas escalas;
- Desenvolver a capacidade de integrar os riscos nas abordagens de OT.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Aims:

- Recognition of evolution in concepts and practice within the Planning and Land Use Management;
- Learning the legal framework of Risk and the practical evaluation procedures within the Spatial Planning;
- Understanding of multi-scale integration of risk in programs and development plans and spatial planning;

- Understanding the integration procedures of risk analysis into territorial models, Strategic Option, Standards
and

Guidelines for spatial planning.
Skills:

- To recognize the multi-scale nature of risks analysis in the context of development plans and spatial planning;
- To be able to integrate risk analysis in the planning practice.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Planeamento e o Ordenamento do Território: Evolução e perspectivas.
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2. Enquadramento da análise do risco no âmbito do Ordenamento do Território nas suas diversas escalas de
intervenção.

3. Integração da análise de riscos no contexto da elaboração de diversos programas e planos de
desenvolvimento e ordenamento do território, a várias escalas, incluindo o Programa Nacional para a Política
do Ordenamento do Território (PNPOT), os Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) e os Planos

Municipais de Ordenamento do Território (PMOT).
4. Procedimentos para a inclusão dos riscos nos Modelos Territoriais a várias escalas.

5. Definição de Opções Estratégias de Base Territorial e estabelecimento de Normas e Directrizes para a
gestão territorial dos riscos.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Planning and Land Use Planning: Evolution and perspectives.
2. A framework for risk analysis in the context of Planning in its various scales of intervention.

3. Integration of risk analysis in programs and plans, at various scales. The Program for the National Policy
Planning (PNPOT); the Regional Plans for Spatial Planning (PROT); the Municipal Plans for Spatial Planning

(PMOT).
4. Procedures for the inclusion of risk in the territorial models of Plans at various scales.

5. Definition of Strategic Option, Standards and Guidelines for risk management in Spatial Planning.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A unidade curricular tem por objetivo o conhecimento dos temas, problemas e desafios do ordenamento do
território e a sua introdução no tema dos desastres e vulnerabilidades.

O ordenamento do território é multiescalar tanto ao nível dos factores condicionantes como na sua
repercussão territorial.

O ordenamento do território deve, idealmente, escolher a abordagem multiriscos, a fim de ser capaz de lidar de
forma adequada com os riscos e perigos, neste contexto, espaciais.

A aprendizagem sobre a investigação em  escalas apropriadas é sustentada pela reflexão em torno da
literatura de referência e confrontação com situações práticas. A aprendizagem dos métodos e técnicas
utilizadas na análise multiescalar do risco no território, consubstancia-se na análise de mapas e redes, no

benchmarking territorial e na percepção do risco, para se avaliar de que forma o planeamento do território
integrou os riscos em diferentes escalas de análise.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The curricular unit aims to prepare for the issues, problems and challenges of spatial planning and its
connections to the theme of disasters and vulnerabilities.

Spatial planning is multi-scale, both in terms of conditioning factors, and in territorial impacts.
Spatial planning should ideally choose the multi-risk approach in order to be able to deal adequately with the

risks and hazards in the context of a multi-scale perspective.
Learning the methods and techniques used in multi-scale analysis of risk in the territory, is embodied on the

analysis of maps and networks in territorial benchmarking and risk perception, to assess how land use planning
integrated the risks at different scales analysis. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

O seminário está organizado em sessões presenciais, com uma breve apresentação inicial do docente e a
subsequente discussão alargada e participada por parte dos estudantes. Os estudantes têm acesso prévio à

bibliografia recomendada para cada sessão, tendo que elaborar para cada conjunto de sessões temáticas um
comentário circunscrito e crítico.

Cada estudante desenvolve um trabalho individual de reflexão conceptual e/ou desenvolvimento metodológico,
centrado num dos assuntos desenvolvido no seminário. Este trabalho é redigido e apresentado e discutido na

sala de aula.

Avaliação:
- Avaliação (Outra - 20.0%, Trabalho de investigação - 80.0%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The seminar is organized in face-to face sessions with a brief initial presentation by the teacher, and

subsequent broader discussion by students. Students will have prior access to the bibliography for each
session. Students will prepare a critical report for each set of thematic sessions.
Each student writes an individual paper of conceptual reflection and / or methodological development, focused

in one of the subjects studied during the course. This written work is presented and discussed in the classroom.
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Evaluation:

- Assessment (Other - 20.0%, Research work - 80.0%)

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

As metodologias de ensino estão ajustadas aos objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Procede-se à exploração de literatura científica de referência, que é disponibilizada previamente online aos

estudantes e discutida em ambiente de sala de aula.
O trabalho individual de reflexão conceptual permite a cada estudante aprofundar o conhecimento num dos

assuntos desenvolvidos no seminário, e proposto pela docente. Adicionalmente, a apresentação oral e a
redação do trabalho contribuem para o reforço da competência de expressar ideias com clareza, criatividade e

rigor científico.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods are adjusted to the learning objectives of the course.

Starting from the exploration of the scientific literature of reference, which is previously made available online to
students, and then discussed in a classroom environment.

The individual work on conceptual reflection allows the student to deepen knowledge in one of the subjects
developed in the seminary, and proposed by the teacher. In addition, the oral presentation and the drafting of the

work will help to increase the competence to clearly express ideas, creativity and quality scientific research.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ARMONIA (2007)Assessing and Mapping Multiple Risks For Spatial Planning. Approaches, Methodologies and

Tools in Europe.Lancaster Univ., Depart. Geography. www.armoniaproject.net
Birkmann, J; et al (eds.) (2009).Addressing the challenge: recommendations and quality criteria for linking

disaster risk reduction and adaptation to climate change. Publication Series 38, German Committee for Disaster
Reduction, Bonn

Committee on Planning for Catastrophe (2007)Successful Response Starts with a Map.The National Academies
Press, Washington DC
Cutter, S L; et al (2000)Revealing the vulnerability of people and places: a case study of Georgetown County,

South Carolina. Annals AAG, 90(4): 713-737
Graeme S C (2011)Spatial Resilience in Social-Ecological Systems. Springer, New YorkISDR (2009) 2009,

UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction. UN, Geneva.UNISDR (2010). Local Governments and Disaster
Risk Reduction. UN/ISDR/ITC, Geneva, Switzerland.

Mapa X - Políticas Públicas e Instrumentos de Gestão do Risco / Public Policies and Risk Management Tools

6.2.1.1. Unidade curricular:
Políticas Públicas e Instrumentos de Gestão do Risco / Public Policies and Risk Management Tools

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria de Fátima Lopes Alves - OT + S = 46.00

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

n/a

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os alunos do conhecimento e competências necessárias para:

Conhecer as políticas públicas (ação governativa) em matéria de ordenamento do território, do ambiente e de
gestão do risco.

Analisar os principais instrumentos de política nacional em matéria de ordenamento do território e ambiente.
As componentes referentes à legitimação social dos instrumentos de gestão do risco; importância da

integração das perspetivas leigas nas técnicas de avaliação e gestão do risco; instrumentos legais
comunitários e nacionais de Gestão do Risco Industrial. Ênfase aos Planos de Emergência, previstos na

legislação em vigor.
Os instrumentos operacionais de Defesa Nacional, Segurança e Proteção Civil que estão na base do Sistema
Nacional de Prevenção e Proteção das situações de risco e emergência.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide students with the needed knowledge and skills to:

Know public policies on spatial planning, environmental and risk management;
Analyze the main instruments of national policy in spatial planning and environment;

Understand the components related to social legitimation of risk management instruments; importance of
integrating legal perspectives in assessment and management techniques on risk;
European and national legal framework for industrial risk management. Emphasis on Emergency Plans, under

the existing law;
Operational instruments of National Defense, Security and Civil Protection underpinning the National System for

the Prevention and Protection of risk situations and emergencies.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Políticas Públicas em Ordenamento do Território e Ambiente e Riscos

- PNPOT - : Objetivos, âmbito territorial, orientações estratégicas para o âmbito nacional, regional e municipal
- Estratégia Nacional Integrada para a prevenção de riscos naturais e tecnológicos

- Estratégia Nacional da Proteção do solo; Plano de ação de combate à desertificação e à seca
- Estratégia Nacional para as Florestas; Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios

- Planos de Gestão de Bacias Hidrográficas
- Estratégia para a gestão Integrada da Zona Costeira; Bases Legais para a gestão do Litoral

- Planos de Ordenamento da orla costeira
- Avaliação Ambiental Estratégica de Planos e Programas; Avaliação de Impacte Ambiental associado aos

riscos naturais e tecnológicos.
- Avaliação de Impacte Ambiental associado aos acidentes graves.
- Diretiva Seveso e sua articulação com a política de ordenamento do território

- A ANPC . A lei de bases da Proteção Civil. Os planos de emergência.

6.2.1.5. Syllabus:

 -Public policies on land use, environment and risks:
- National Programme for Policy Planning: objectives, territorial scope, strategic guidelines for national, regional

and local level;
- Integrated National Strategy for the Prevention of Natural and Technological Risks;
- National Strategy on Soil Protection, Plan of Action to Combat Desertification and Drought;

- National Strategy for Forests, National Fire Protection Plan;
- Watershed Management Plans;

- National Strategy for Integrated Coastal Zone Management; Plans for the Coastal Zone.
- Environment Impact Assessment related to natural and technological risks;

- European Action Programmes for Risks (floods, fires, global change, etc.).

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

O objetivo desta disciplina é o de formar os alunos para uma área de conhecimento específica com temáticas
avançadas nessa área. Os conteúdos programáticos são atualizados anualmente devido à dinâmica legislativa

e política que origina novos diplomas e instituições com competências específicas nesta área.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The aim of this curricular unit is to train students for a specific area of knowledge with advanced topics in the

area of public policies related with risk management. The syllabus is updated annually due to legislative and
policy that result in new legislation and institutions with specific expertise in this dynamic area. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino nesta disciplina contêm uma parte teórica expositiva complementada com uma
componente baseada na análise e discussão de um artigo científico.A avaliação é por trabalho final, composto 

por um relatório e uma apresentação pública.

Avaliação:
- Avaliação (Apresentação - 20.0%, Trabalho de síntese - 80.0%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methods in this curricular unit contains a theoretical expositional complemented with a practical
component based on an analysis and discussion of a scientific article. The evaluation is based on a final report
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and a public presentation.

Evaluation:
- Assessment (Presentation - 20.0%, Synthesis work - 80.0%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos 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 de consulta/existência obrigatória:
Kunreuther, Howard; Michel-Kerjan, Erwann (2012), Policy Options for Reducing Losses from Natural
Disasters: allocating $75 billion. Center for Risk Management and Decision Processes. The Wharton School,

University of Pennsylvania.
Directivas Europeias (cheias, REACH, florestas, etc) (disponíveis online)

Estratégia Nacional da Gestão Integrada da Zona Costeira (disponível online)
PNPOT – Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território (disponível online)

Stankey, George H.; Clark, Roger N.; Bormann, Bernard T. 2005. Adaptive management of natural resources:
theory, concepts, and management institutions. Gen. Tech. Rep. PNW-GTR-654. Portland, OR: U.S. Department

of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station. 73 p.
Waugh, Jr, William L. (no date). Public Administration, Emergency Management, and Disaster Policy. Georgia

State University.

Mapa X - Seminário de Investigação / Research Seminar

6.2.1.1. Unidade curricular:

Seminário de Investigação / Research Seminar

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Oliveira Mendes - OT + S = 46.00

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
n/a

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

A unidade curricular tem por objectivo a tomada de consciência do processo de elaboração e das técnicas de
redacção de uma tese, partindo da prática e da análise da inter-textualidade. Fomenta-se a leitura, análise e

discussão cruzadas dos textos científicos que os doutorandos devem preparar no final do semestre (projectos
de tese). Por fim, a capacidade de apresentação oral e argumentativa perante públicos especializados no
trabalho científico é também exercitada.

Entre as competências a adquirir salientam-se: a) capacidade de leitura crítica da bibliografia de referência em
Ciências do Risco; b) análise dos instrumentos técnicos e cartográficos utilizados nos estudos do risco e os

pressupostos epistemológicos subjacentes; c) capacidade de reflexão própria e de proposta de abordagens
inovadoras; d) capacidade de reflexão teórica e incorporação conceptual.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unitaims for students to deepen the knowledge about the process of thesis elaboration and
thesis writing techniques, based in the practice and analysis of inter-textuality. The aim is also to encourage the

practice of cross reading, analysis and discussion of scientific texts candidates must prepare at the end of the
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semester (theses’ projects). Finally, the ability for oral presentation and argumentation before specialized
audiences is also exercised.

Among the skills to acquire we highlight: a) the ability to critically read and interpret the reference bibliography
in risk sciences; b) the analysis of technical and cartographic instruments used in risk studies and their

epistemological underlying presuppositions; c) the ability for personal reflexion and proposing of innovative
approaches; d) the ability for theoretical reflexion and conceptual incorporation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Embora a unidade curricular tenha alguma flexibilidade, adaptando-se aos interesses e formações de base dos
alunos, os módulos obrigatórios são:

- a estrutura de uma tese;
- a revisão crítica da bibliografia;

- a análise conceptual e metodológica;
- o papel da cartografia;
- métodos quantitativos e qualitativos e os seus pressupostos epistemológicos;

- a inovação analítica em ciência e os paradigmas científicos.

6.2.1.5. Syllabus:

Athough there is some flexibility, to adapt to students’ interests and scientific backgrounds, the mandatory
modules are:
- the structure of a thesis;

- the critical review of bibliography;
- conceptual and methodological analysis;

- the role and challenges of cartography;
- quantitative and qualitative methods and their epistemological presuppositions;

- analytical innovation in science and scientific paradigms.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos programáticos acentuam a aquisição dos conhecimentos sobre a estrutura básica de uma tese,
promovendo a leitura e crítica das propostas de projetos dos colegas, e a capacidade de elaborar uma revisão

estruturada da bibliografia na área temática em estudo. Dada a especificidade do programa de Doutoramento,
também se fomenta a capacidade de leitura crítica de cartografia e da utilização criteriosa dos métodos

qualitativos e quantitativos mais adequados aos temas dos projetos de tese em discussão. Assume especial
relevo a aquisição, pela leitura e discussão de obras exemplares e de artigos científicos, de uma autonomia no

trabalho de conceptualização, de relevância epistemológica e teórica e de adequação metodológica das
propostas de tese.

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

The syllabus emphasizes knowledge acquisition about the basic structure of a scientific thesis, promoting
reading and critical evaluation of the project proposals by fellow students, and the ability to elaborate a

structured bibliographic review in the thematic under study. Given the specificity of the PhD program, we also
foster the ability to critical read cartographical information and the rigorous use of qualitative and quantitative

methods more adequate to PhD projects thematic proposals. Special attention is given to the acquisition, by
careful reading and acquaintance with exemplary books and scientific articles, of autonomous work in the
conceptualization, epistemological relevance and methodology adequacy of project proposals.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular organiza-se de modo flexível, de modo a adaptar-se aos temas e às problemáticas

emergentes dos vários projectos de tese dos estudantes. As sessões comportam dois tipos de exercícios de
análise e discussão: (i) a apresentação individual do projecto de tese, seguida de comentário alargado; (ii)

aprofundamento metodológico sobre ferramentas de análise e tratamento de dados e representação
cartográfica.
A avaliação de conhecimentos é em regime contínuo, para o que é determinante a regularidade presencial dos

doutorandos.

Avaliação:

- Avaliação (Trabalho de investigação - 100.0%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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The curricular unit is organized in a flexible way as to adapt to the emerging thematic and problematic of the
different research projects presented by students.
The sessions are composed of two types of analytic and discussion exercises: (i) the individual presentation of

the research project, followed by an open discussion. (ii) methodological discussion of analytic tools and
graphical representation.

The assessment of knowledge is based on the presence of students and continuous regime evaluation.

Evaluation:

- Assessment (Research work - 100.0%)

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

As metodologias de ensino enfatizam o trabalho individual de elaboração de uma proposta de tese, associado
também à crítica e avaliação das propostas de projetos dos colegas, que resulte numa capacidade de produção

científica autónoma. As sessões estão organizadas de forma a permitir uma discussão coletiva dos temas
propostos e das abordagens teóricas e metodológicas selecionadas.  Assume especial importância a

capacidade de apresentação e de representação gráfica da estrutura da tese, quadro analítico e conceptual e
do modelo de análise a implementar.

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

Teaching methods are based on individual work for the elaboration of a thesis proposal, associated also with the
critique and evaluation of project proposals of fellow students, resulting in autonomous scientific production

ability. Sessions are organized to allow a collective discussion of proposed thematic and of the various selected
theoretical and methodological approaches. Special attention is given to the ability to personal and graphical

representation of the thesis structure, analytical and conceptual framework and of the analysis an design model
to be implemented.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Kreps, Gary et al. (2006),Facing Hazards and Disasters: Understanding Human Dimensions. New York: The
National Academies Press.

Ayala-Carcedo, Francisco; Cantos, Jorge (2002),Riesgos naturales. Barcelona: Ariel.
Denscombe, Martyn (2008)The Good Research Guide for small-scale social research projects.Maidenhead:
Open University Press.

Oliver, Paul, 2013,Writing your Thesis. Londres, Sage (3ª edição/3rdEdition).

Mapa X - Tese (Projecto de Investigação) / Thesis (Research Project)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tese (Projecto de Investigação) / Thesis (Research Project)

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

n/a

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
n/a

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O principal objetivo desta unidade curricular é a elaboração de uma dissertação de doutoramento sob a

orientação de um ou dois docentes, proporcionando aos doutorandos a aquisição de competências
necessárias à condução de um projeto de investigação na área das ciências do risco.
Competências específicas:

- utilizar de forma adequada metodologias e técnicas de investigação nas ciências do risco;  
- dominar a escrita científica e os procedimentos associados à publicação de artigos científicos;

- conhecer os pressupostos éticos associados à investigação científica em ciências do risco;
- comunicar de forma rigorosa e clara com a comunidade científica, utilizando diversos suportes.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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The main objective of this curricular unit is the development of a PhD thesis under the guidance of a teacher,

enabling students to acquire competences needed to conduct a research project in risk sciences.
Specific competences:

- make appropriate use of methodologies and research techniques in risk sciences;
- master the scientific writing and the procedures associated with the publication of scientific articles;

- be aware of the ethical pressupositions associated with scientific research in risk sciences;
- communicate accurately and clearly with the scientific, using various media.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

O programa será estabelecido pelo(s) orientador(es) da dissertação em função do tema na área das Ciências
do Risco e do objecto de investigação.

6.2.1.5. Syllabus:

The syllabus will be set by the supervisor(s) on the basis of the dissertation topic in Risk Sciences and the
research thematic.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos programáticos a definir pelos orientadores visam fomentar a capacidade de trabalho científico

autónomo, a produção de comunicações e de artigos de índole científico, a mobilização das teorias e
metodologias adequadas e a produção de quadros analíticos inovadores.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabusto be defined by the supervisor(s) aims to promote autonomous scientific work, the production of
scientific presentations and papers, the mobilization of adequate theories and methodologies and the production

of innovative analytical frameworks.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Os métodos de ensino são de cariz tutorial, com acompanhamento periódico e avaliação de versões
preliminares dos vários capítulos que compõem a tese de doutoramento por parte do (s) orientador (es), com a

participação dos doutorandos em seminários avançados e a participação com comunicação em encontros
científicos para discussão alargada dos resultados obtidos na investigação desenvolvida

Avaliação:
- Avaliação (Tese de doutoramento - 100.0%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methods are tutorial, with periodical evaluation of the preliminary versions of the PhD thesis
chapters by supervisor (s), that includes also the participation of students in advanced seminars and the

presentation of papers in scientific meetings to allow the enlarged discussion of the results obtained in their
research.

Evaluation:

- Assessment (PhD Thesis - 100.0%)

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

A natureza tutorial das metodologias de ensino permite o desenvolvimento das capacidades individuais de
investigação e da autonomia na produção científica, bem como a utilização das teorias e metodologias mais

adequadas ao objecto de estudo. Por outro lado, asseguram também a capacidade de apresentação pública
dos resultados e a confrontação com críticas ao trabalho desenvolvido.

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

The tutorial natureof teaching methods allows for the development of individual research skills and autonomous
scientific production, as well as the use of the most adequate theories and methodologies pertaining to the

research object. On the other hand, they also allow ton foster the ability to present research results to the public
and to be confronted with critical analyses to the scientific work developed in the research process.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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A explicitar e a desenvolver em função do tema da tese e das recomendações do (s) orientador (es).

To be defined according to the PhD research thematic and the recomnedations of the supervisor (s).  

Mapa X - Tese (Regular) / Thesis (Regular)

6.2.1.1. Unidade curricular:

Tese (Regular) / Thesis (Regular)

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
n/a

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
n/a

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

O principal objetivo desta unidade curricular é a elaboração de uma dissertação de doutoramento sob a
orientação de um ou dois docentes, proporcionando aos doutorandos a aquisição de competências

necessárias à condução de um projeto de investigação na área das ciências do risco.
Competências específicas:

- utilizar de forma adequada metodologias e técnicas de investigação nas ciências do risco;  
- dominar a escrita científica e os procedimentos associados à publicação de artigos científicos;
- conhecer os pressupostos éticos associados à investigação científica em ciências do risco;

- comunicar de forma rigorosa e clara com a comunidade científica, utilizando diversos suportes.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The main objective of this curricular unit is the development of a PhD thesis under the guidance of a teacher,
enabling students to acquire competences needed to conduct a research project in risk sciences.
Specific competences:

- make appropriate use of methodologies and research techniques in risk sciences;
- master the scientific writing and the procedures associated with the publication of scientific articles;

- be aware of the ethical pressupositions associated with scientific research in risk sciences;
- communicate accurately and clearly with the scientific, using various media.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

O programa será estabelecido pelo(s) orientador(es) da dissertação em função do tema na área das Ciências
do Risco e do objecto de investigação.

6.2.1.5. Syllabus:
The syllabus will be set by the supervisor(s) on the basis of the dissertation topic in Risk Sciences and the

research thematic.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos programáticos a definir pelos orientadores visam fomentar a capacidade de trabalho científico
autónomo, a produção de comunicações e de artigos de índole científico, a mobilização das teorias e

metodologias adequadas e a produção de quadros analíticos inovadores.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus to be defined by the supervisor(s) aims to promote autonomous scientific work, the production of

scientific presentations and papers, the mobilization of adequate theories and methodologies and the production
of innovative analytical frameworks.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Os métodos de ensino são de cariz tutorial, com acompanhamento periódico e avaliação de versões
preliminares dos vários capítulos que compõem a tese de doutoramento por parte do (s) orientador (es), com a

participação dos doutorandos em seminários avançados e a participação com comunicação em encontros
científicos para discussão alrgada dos resultados obtidos na investigação desenolvida.
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Avaliação:

- Avaliação (Tese de doutoramento - 100.0%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methods are tutorial, with periodical evaluation of the preliminary versions of the PhD thesis

chapters by supervisor (s), that includes also the participation of students in advanced seminars and the
presentation of papers in scientific meetings to allow the enlarged discussion of the results obtained in their

research.

Evaluation:
- Assessment (PhD Thesis - 100.0%)

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

curricular.
A natureza tutorial das metodologias de ensino permite o desenvolvimento das capacidades individuais de

investigação e da autonomia na produção científica, bem como a utilização das teorias e metodologias mais
adequadas ao objecto de estudo. Por outro lado, asseguram também a capacidade de apresentação pública

dos resultados e a confrontação com críticas ao trabalho desenvolvido.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The tutorial natureof teaching methods allows for the development of individual research skills and autonomous

scientific production, as well as the use of the most adequate theories and methodologies pertaining to the
research object. On the other hand, they also allow ton foster the ability to present research results to the public

and to be confronted with critical analyses to the scientific work developed in the research process.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A explicitar e a desenvolver em função do tema da tese e das recomendações do (s) orientador (es).

To be defined according to the PhD research thematic and the recomnedations of the supervisor (s).  

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objetivos de aprendizagem das unidades

curriculares. 
As sessões de todas as unidades curriculares são compostas por uma parte de exposição pelo docente,

recorrendo a meios audiovisuais e informáticos, destinada a situar a discussão de cada tema, e uma segunda
parte apoiada na apresentação por parte dos estudantes dos textos propostos para cada uma das sessões.

Espera-se que cada aluno faça pelo menos uma destas apresentações ao longo do seminário,e que as
inscrições na respectiva sessão sejam agendadas o mais cedo possível junto do respetivo docente. O ensaio

final ou trabalho de síntese permite aos estudantes a abordagem dos temas tratados na unidade curricular com
aplicação às suas áreas de interesse e ao seu projecto de doutoramento. Este trabalho final é estruturado em

formato de artigo científico, procurando fomentar as capacidades analíticas e a reflexão inovadora nas áreas
abordadas pelas diferentes unidades curriculares.

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

The sesssions start with a brief exposition by the teacher, using audiovisual and computer resources, situating
the discussion of each thematic, followed by the presentation by students of the assigned texts for the specific

session. Each student must present at least one text. The final essay or synthesis work allows students to
incorporate the thematic discussed in the curricular unit, articulating them with their own academic interests
and PhD projects.The final essay is presented in thr formsat of a scientificva article, fostering among students

analytic skills and innovative reflexion in the differente thematic areas of the different curricular units.

6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao

estimado em ECTS. 
No final de cada semestre é aplicado um inquérito pedagógico aos estudantes. Os principais resultados deste
inquérito são imediatamente integrados no subsequente inquérito aos docentes para que estes façam uma

reflexão sobre os mesmos. Todos os resultados dos inquéritos e reflexões dos docentes são integrados na
autoavaliação do ciclo de estudos e da UO, bem como na definição das ações a implementar. Uma das

componentes do inquérito prende-se com a carga média de trabalho de todas as unidades curriculares.
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Complementarmente, os coordenadores do programa mantêm reuniões com os estudantes para avaliação do
andamento dos trabalhos nas diferentes unidades curriculares, com reporte à Comissão Coordenadora do

programa.

6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 
At the end of each semester an educational survey of students is conducted. The main results of this survey are

immediately integrated in the subsequent teachers’ survey so that they can reflect about them. All survey
results and teachers’ reflections are incorporated in the study cycle and OU self-assessments, and in the

definition of improvement actions. Of one the itens of the survey cosnsists in the work load of each curricular
unit. In addition, the programme coordinators have regular meetings with students to evaluate the ongoing

academic work in the different curricular units, reporting the meetings results to the Coordinating Committee .

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

Todas as unidades curriculares são avaliadas obrigatoriamente pela elaboração de ensaios ou de relatórios no
caso do Ciclo de Conferências. As atividades desenvolvidas e o sumários de cada sessão são registados em

sistema informático específico, permitindo a monitorização das mesmas pelos coordenadores do programa e
da Comissão Coordenadora. Os coordenadores do TRPP mantêm reuniões programadas com os estudantes,
avaliando o progresso das aprendizagens previstas e a concretização dos objetivos estabelecidos. A avaliação

mais estrutural cabe à Comissão Científica e à Comissão Coordenadora no programa no âmbito das reuniões
mantidas durante o ano letivo.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes. 

Evaluation based on essays, or in reports in the case of the Conference Cycle, are mandatory for all curricular
units. The activities and the classes summaries are registered in a computer platform, allowing for constant
monotoring by the programme coordinators and the Coordinating Committee. The Coordinators have also a

direct contact with students, attending to all issues that arise during the academic year and evaluating learning
outcomesand the fulfilment of the programme objectives.

Structural evaluation is done by the Scientific Committee and the Coordinating Committee in their meetings
during the cademic year.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em atividades científicas. 

Todos os estudantes do TRPP são investigadores juniores do Observatório do Risco (OSIRIS) do CES,
participando das atividades de investigação em curso, bem como dos seminários, conferências e workshops

programados para cada ano letivo. Também contribuem com textos para a página do OSIRIS e participam das
atividades organizadas no âmbito dos projetos de investigação coordenados pelos docentes do programa nos

três centros de investigação participantes (CES, CEG e CESAM).

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
All students become members of CES Risk Observatory (OSIRIS), participating in the ongoing research

projects, scheduled seminars, contributing also to OSIRIS newsletter and website updating. They also
participate in the seminars, workshops and other activities of the ongoing scientific projects coordinated by

TRPP teachers in the three participating research centres (CES, CEG e CESAM).

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two

before the last year

Penúltimo ano / One

before the last year

Último ano /

Last year

N.º diplomados / No. of graduates 0 0 3

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N
0 0 3
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years*

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

N+1 years
0 0 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 respetivas unidades

curriculares. 
Desde o início do programa de doutoramento TRPP em 2010/2011, e nas suas diferentes edições nas

Universidades de Coimbra, Lisboa e Aveiro não ficaram patentes diferenças significativas no sucesso dos
alunos conforme as áreas disciplinares e as diferentes unidades curriculares que compõem o programa. Tal

facto deve-se ao número adequado de alunos, à motivação dos mesmos e ao seu grau de maturidade etária,
científica e/ou profissional e ao tipo de aulas por seminário, com acompanhamento direto e intenso e com
lecionação por módulos.

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

Since the beginning of TRPP in 2010/2011, and in its different editions in the Universities of Coimbra, Lisbon and
Aveiro, there were no significant disparities in students’ academic success in the programme various scientific
areas or curricular units. Such fact is related to an adequate number of students per edition, their motivation

and age, scientific and/or professional maturity and seminar type classes, direct students’ support and lecturing
by modules.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de
melhoria do mesmo. 

No final o primeiro semestre do ano académico os três coordenadores do programa reúnem e fazem uma
avaliação individual do percurso escolar de cada aluno. Cada unidade curricular é monitorizada pelo
coordenador da mesma, tanto nos conteúdos como nos resultados, e em conjunto, os coordenadores do curso

e das unidades curriculares procedem aos ajustamentos necessários à correção dos problemas detetados. Em
casos extarordinários, como o não domínio da língua inglesa ou a dificuldade de adaptação aos conteúdos de

uma área disciplinar específica pelos alunos, são definidos planos específicos de trabalho e acompanhamento
direto pelos coordenadores do programa. A avaliação da capacidade científica de cada aluno é realizada no

final do primeiro ano letivo na unidade curricular Seminário, onde os projetos de tese são apresentados,
discutidos, reformulados e aprovados. O seguimento para a elaboração da tese implica obrigatoriamente a

provação no Seminário.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
In the end of the first semester of each academic year TRPP three coordinators meet and proceed to evaluate

the academic achievement of each student. Each curricular is monitored by its coordinator, both its academic
results and specific contents, and in collaboration with the programme three coordinators they propose

corrections to detected problems. In extraordinary cases, where students have difficulties with the English
language or to adapt to contents of some disciplinary area, specific working plans are defined for students that

are directly supervised by the programme coordinators. Evaluation of the scientific capabilities of each student
is done in the end of the first academic year in the curricular unit Seminar, where the PhD thesis project is
presented, discussed, reformulated and approved. Only after approval in this curricular unit allow students to

follow for the elaboration of their PhD theses.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

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

Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related w ith the study programme's area.
33
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Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that obtained

employment in other areas of activity

0

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
33

7.2. Resultados das atividades 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 respetiva classificação (quando aplicável). 

Coimbra: O Centro de Estudos Sociais (CES) (www.ces.uc.pt) é Laboratório Associado com classificação de

Muito Bom. Atualmente conta com 128 investigadores de áreas disciplinares diversas e com uma média anual
de 50 projetos ativos. Participa em 43 redes científicas, das quais 37 são internacionais.

Lisboa: O Centro de Estudos Geográficos (CEG-UL) (http://www.ceg.ul.pt/) é uma das maiores unidades de
investigação na área da Geografia em Portugal, sendo classificado como Excelente pela FCT desde 2002.

Durante os últimos 5 anos o CEG esteve envolvido em vários projetos de investigação financiados (8 projetos
FP e 20 como Instituição Principal). 

Aveiro: O Centro de Estudos de Ambiente e do Mar (CESAM) (http://www.cesam.ua.pt/index.php?language=pt) é
um dos 4 Laboratórios Associados da Universidade de Aveiro, sendo das poucas unidades de investigação

interdisciplinar que associa as ciências ambientais e os recursos marinhos na Península Ibérica. Tem sido
avaliado como Excelente pela FCT.

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

applicable). 
Coimbra: The Centre for Social Studies is an Associate Laboratory of the Ministry for Science, evaluated as

Very Good. Currently hosting 128 researchers from diferente scientific areas, CES runs an annual average of
50 projects. It is also part of 43 scientific networks, of which 37 are international.
Lisbon: CEG - UL is nowadays the largest R&D unit for geographical research in Portugal and have been

evaluated by the FCT international evaluation panels as Excellent since 2002. During the last five years CEG
was involved in more than 50 competitive funded research projects (8 FP projects; 20 projects as Principal

Contractor).
Aveiro: CESAM, Centre for Marine and Environmental Sciences is one of the four Associated Laboratories of

the University of Aveiro, being one of the few interdisciplinary research units connecting environmental and
marine sciences in the Iberian Peninsula. It was evaluated as Excellent by FCT.

7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais

com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, relevantes para o ciclo de estudos.
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4

7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4

7.2.4. Impacto real das atividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico. 

De forma diretamente ligada ao TRPP, estão projetos de investigação como Risco, cidadania e o papel do
Estado num mundo globalizado; Risco, vulnerabilidade social e estratégias de planeamento: uma abordagem

integrada; TRAUMA - Vítimas, trauma e processos institucionais: para além de uma ética da vítima; SCRAM -
Crises, gestão de risco e novos arranjos socioecológicos para florestas: uma perspetiva dos estudos sobre
ciência e tecnologia; DISASTER - Desastres naturais de origem hidro-geomorfológica em Portugal; TsuRIMA -

Gestão do risco de tsunamis para o ordenamento do território e a proteção civil; MOLINES - Modelação da
inundação em estuários. Da avaliação da perigosidade à gestão crítica; Avaliação da Vulnerabilidade Social no

Concelho de Cascais, em Lagos e Câmara de Lobos. Todos estes projetos têm um impacto direto no
planeamento do território e na definição de políticas públicas que aumentem a resiliência e a segurança das

populações.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 
Directly connected with TRPP there are research projects as the following: Risk, Citizenship and the Role of the

State in a Globalized World; Risk, Social Vulnerability and Planning Strategies; TRAUMA – Victims, trauma and
institutional processes; SCRAM - Crises, risk management and new socio-ecological arrangements for forests:

a perspective from science and technology studies; DISASTER - Natural disasters of hydro-geomorphological
origin in Portugal; TsuRIMA – TSUnami RIsk MAnagement for spatial planning and civil protection; MOLINES -

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4
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Modelling floods in estuaries. From the hazard to the critical management; Evaluation of social vulnerability in

Cascais, Lagos and Câmara de Lobos. All these projects have a direct impact in planning and land use and in
the definition of public policies that increase population social resilience and security.

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

internacionais. 
Os projetos científicos e as respetivas atividades referidos no ponto 7.2.4 resultam de parcerias formais entre

os três centros de investigação CES-UC, CEG-UL e CESAM participantes do TRPP, que incluem ainda outras
entidades como o Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, a Universidade do Minho, o
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC). A nível

internacional, o Observatório do Risco, uma emanação direta do TRPP, integra a rede europeia ANDROID -
Disaster Resilience Network (http://www.disaster-resilience.net/) coordenada pela University of Salford (UK),

havendo acordos institucionais também com o Institute of Hazard, Risk and Resilience (IHRR), Durham
University (UK), o Institute for Risk and Disaster Reduction (IRDR), University College London (UK) e

participação no Erasmus Intensive Programme "Multi-Risk Assessment and Mitigation in Europe" (MIRAME).

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

The scientific projects and the activities reported in 7.2.4 result from the formal partnerships between TRPP
participating research centres, CES-UC, CEG-UL and CESAM-UA, that include other entities as Centre for

Functional Ecology of the University of Coimbra, the University of Minho, Portuguese National Laboratory for
Civil Engineering (LNEC) and Portuguese National Civil Protection Authority (ANPC). At the international level,

Risk Observatory, an emanation of TRPP, is part of ANDROID - Disaster Resilience Network
(http://www.disaster-resilience.net/), coordinated by University of Salford (UK), and have institutional

agreements with Institute of Hazard, Risk and Resilience (IHRR), Durham University (UK), Institute for Risk and
Disaster Reduction (IRDR), University College London (UK) and participation in Erasmus Intensive Programme

"Multi-Risk Assessment and Mitigation in Europe" (MIRAME).

7.2.6. Utilização da monitorização das atividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 
Os três coordenadores do Programa de Doutoramento e muitos dos seus docentes são também os

investigadores responsáveis ou investigadores dos projetos de investigação referidos. A monitorização das
atividades científicas é realizada em articulação com o TRPP, pois todos os estudantes são integrados nos

projetos de investigação em curso e participam dos seminários e dos colóquios e congressos científicos
organizados pelos mesmos. Nestas iniciativas há sempre workshops organizados especificamente para os
alunos do TRPP, integrando a unidade curricular Ciclo de Conferências e os trabalhos a desenvolver no

Seminário. A monitorização da articulação das atividades científicas relacionadas com o TRPP é feita pelos três
coordenadores, atendendo aos percursos académicos dos estudantes, aos seus interesses e aos temas de

investigação dos seus projetos de tese.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 
TRPP three coordinators and many of the programme teachers are also the principal investigators or

researchers in the cited research projects. Monitoring of scientific activities is articulated with TRPP, as all
students are integrated in the national and international research projects coordinated by the professors of

TRPP, participating in seminars and scientific congresses organized by the research projects. During these
seminar or congresses specific workshops are organized for TRPP students, integrating the curricular unit

Conference Cycle and academic work to be developed in the Seminar. Monitoring of articulation scientific
activities with TRPP is done by TRPP three coordinators, attending to students academic trajectories, interests

and PhD theses research thematic.

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação

avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos. 
UC: - Conferência Internacional Risco, Vulnerabilidade e Território, 2010; Workshop Políticas, Instituições e

Estratégias: O Poder do Risco; Colóquio Internacional Narrativas de trauma: vítimas, vivências e processos,
2014.
2015 - Avaliação da vulnerabilidade social no concelho de Lagos; Estudo sobre os corpos de bombeiros da

Região Autónoma dos Açores; 2014 - Análise da vulnerabilidade social no concelho de Cascais. 2012 - O risco
de tsunami em Portugal.
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UL - Projeções demográficas para revisão das Cartas de Equipamentos de Lisboa; Plataforma para a Coesão e
para a Inovação em Évora; Plano Operacional Estratégico para o Produto Turístico Sol e Mar no Alentejo;

Delimitação da Reserva Ecológica Nacional, para várias CM; Identificação e caracterização de riscos, para a
CIM do Oeste; Comprehensive Hazard Assessment and Mapping in Cape Verde, Municipia SA e o PNUD.

UA - Colaboração com Ministério de Ambiente e Ordenamento do Território; Agência Portuguesa do Ambiente;
CCDRC e outras. 

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific

area(s) of the study programme. 
UC: International conference Risk, Vulnerability and Territory, 2010; Workshop Policies, Institutions and

Strategies: The Power of Risk, 2010; International Colloquium Narratives of Trauma: victims, experiences and
processes, 2014. 

2015 - Evaluation of social vulnerability in Lagos; Report on firefighters' corporations in Azores; 2014 -
Evaluation of social vulnerability in Cascais; 2012 - Tsunami risk in Portugal.

UL: Demographical projections for the revision of Lisbon equipment charts; Cohesion and innovation platform in
Évora; Strategic operational plan for the touristic offer of Sun and Sea in Alentejo; Delimitation of the National
Ecological reserve for various municipalities; Risk assessment in various municipalities for the CIM West;

Comprehensive Hazard Assessment and Mapping in Cape Verde, for Municipia SA and UNDP.
UA: Collaboration with Ministry of Environment and Land Use; Envinronment Portuguese Agency; CCDRC and

others.

7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a
ação cultural, desportiva e artística. 

O Programa de Doutoramento em TRPP tem contribuído para a formação de profissionais em especialidades
diversificadas, com elevado sentido de responsabilidade social nas práticas de intervenção no território e de

segurança das populações. As atividades desenvolvidas, em parceria com diferentes instituições públicas e
privadas de âmbito nacional, regional e municipal, estão diretamente relacionadas com o planeamento e o

ordenamento do território, a vulnerabilidade social e a sua incorporação nos Planos Municipais de Emergência
e a definição de políticas públicas que permitam a aplicação das recomendações internacionais quanto à

qualidade de vida e segurança das populações, emanadas da UE e do Quadro de Hyogo e, mais recentemente,
do Quadro para a Redução do Risco de Desastre 2015-2030, a partir da Declaração de Sendai de 2015.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and

artistic activities. 
TRPP has contributed significantly for the advanced training of professionals in different specialities, with a high

sense of responsibility in what concerns interventions in the territory and population security. The activities
developed, in partnership with public and private institutions at national, regional and municipal levels, were

directly related to planning and land use, social vulnerability and its inclusion in municipal emergency plans, and
the definition of public policies that allow for the application of international recommendations from EU and

Hyogo Framework and, more recently, from Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a Instituição, o ciclo de estudos e o
ensino ministrado. 

UC - A UC mantém, atualizada, a sua página a partir da qual se encontra informação detalhada sobre a
instituição, as suas unidades orgânicas e serviços. Em https://inforestudante.uc.pt e https://infordocente.uc.pt,

estudantes e docentes têm acesso a informação sobre aspetos fundamentais para o processo de ensino
aprendizagem tais como sumários, material pedagógico, fóruns de discussão, avaliações, calendário e horário
escolares, avisos vários, avaliação da qualidade pedagógica.

UL: A divulgação do TRPP realiza-se através da página web do IGOT e dos media, bem como em sítios de web
ou listas de instituições ou organizações científicas ou profissionais.

UA - As informações são divulgadas pelos Serviços de Comunicação, Imagem e Relações Públicas,
responsáveis pela comunicação da universidade com o exterior.Todas as informações são divulgadas na

página on-line da Universidade de Aveiro, em brochuras, bem como da organização da Semana da Ciência &
Tecnologia e da Academia de Verão. 

7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the education
given to students. 

Uc - The University has a web site http://www.uc.pt where can be found detailed information about the
institution, its organisational units (OU), and services. In https://inforestudante.uc.pt and

https://infordocente.uc.pt, students and teachers have access to detail information on aspects wich are
fundamental to the learning process, such as summaries, pedagogical material, discussion forums, evaluation,
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school schedules, numerous notifications and evaluation of the pedagogical quality.
UL: The information made available of TRPP is done via the website of IGOT and media, as well as websites or

mailing lists of relevant scientific and professional institutions or organizations.
UA - The information is made available by the Communication, Image and Public Relations Services. All the
information is made available on the university’s website, in brochures, and through the organisation of the

Science and Technology Week and the Summer Academy.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados na instituição / Percentage of foreign students 53.3

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs

(in)
0

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility

programs (out)
0

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign academic staff (in) 0

Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Percentage of academic staff (out) 4

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
O programa de doutoramento interdisciplinar Território, Risco e Políticas Públicas (TRPP) iniciou a sua atividade

no ano letivo de 2010/2011. É um programa interuniversitário oferecido pelas Universidades de Coimbra, Lisboa
e Aveiro. O doutoramento tinha em 2015 29 alunos em fase de elaboração das suas dissertações de

doutoramento e 8 no primeiro ano letivo. O número de alunos matriculados foi o seguinte: 2010-2011 (Coimbra):
14 estudantes; 2011-2012 (Lisboa): 6; 2012-2013 (Aveiro): 2; 2013-2014 (Coimbra): 12; 2014-2015 (Lisboa): 8 ;

2015-2016 (Coimbra): 7 estudantes e um em Aveiro. Os pontos fortes do programa são os seguintes: i) forte
interdisciplinaridade, com unidades curriculares estruturadas em torno das questões multidimensionais do

risco e da vulnerabilidade, com ênfase na componente territorial e de planeamento e nas políticas públicas,
abrangendo os domínios científicos das Ciências Sociais às Ciências da Terra, da Engenharia ao Direito; ii)

equipa docente altamente qualificada, com experiência na coordenação de projetos de investigação nacionais e
internacionais, e com publicações de grande impacto a nível internacional; iii) equipa docente com elevada
experiência na participação em iniciativas públicas de planeamento e gestão territorial; iv) possibilidade dos

estudantes serem integrados nas atividades de investigação em curso dos dois laboratórios associados (CES
e CESAM) e do centro de excelência (CEG-IGOT); v) integração de todos os estudantes no Observatório do

Risco do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, como investigadores juniores; vi) inserção
dos docentes e dos alunos em redes internacionais relacionadas com a área temática do doutoramento. A título

de exemplo, 4 alunos participaram na Online Doctoral School organizada em 2013 e 2014 pela rede europeia de
investigação ANDROID (www.disaster-resilience.net/). Em 2013 e 2014, 2 docentes e 3 alunos do PDTRPP

participaram no Erasmus Intensive Programme "Multi-Risk Assessment and Mitigation in Europe" (MIRAME),
sendo a Univerdades de Aveiro e de Lisboa parceiras deste programa; vii) significativo nível de

internacionalização dos alunos, pois do total dos 42 que se matricularam nas cinco edições ocorridas, 20
(47,6%) eram estrangeiros: 11 do Brasil, 4 de Moçambique, e 1 de cada um dos seguintes países: Angola, Timor
Leste, São Tomé e Príncipe, Itália e Equador. De salientar o número de estudantes oriundos de países

lusófonos; viii) capacidade de captação de estudantes oriundos de diferentes áreas disciplinares; ix) um
elevado número de alunos que já possuem carreiras profissionais estabelecidas, procurando no doutoramento

a atualização e a consolidação da sua formação avançada; x) flexibilidade dos percursos académicos, com
valorização curricular direta dos alunos detentores de bolsas de doutoramento ou integrados em projetos de

investigação; xi) significativo número de alunos detentores de bolsas de doutoramento (FCT; CAPES; CNPq;
IPAD; governos nacionais).

8.1.1. Strengths 

The interdisciplinary PhD programme Territory, Risk and Public Policies (TRPP) started in the academic year
2010-20111. It is an inter-university programme offered by the Universities of Coimbra, Lisbon and Aveiro. In

2015 there were 29 students preparing their dissertations and 8 enrolled in the first year. The number of enrolled



12/23/2015 ACEF/1516/0901802 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=72b96bab-ded8-7b4d-6096-561f6c58a148&formId=60cc3142-009e-12f9-de22-56269abda3f4&la… 62/66

students by editions was as follows: 2010-2011 (Coimbra): 14 students; 2011-2012 (Lisbon): 6 students; 2012-

2013 (Aveiro): 2 students; 2013-2014 (Coimbra): 12 students; 2014-2015 (Lisbon): 8 students; 2015-2016
(Coimbra): 7 students, plus one in Aveiro. The strengths of the programme are: strong interdisciplinarity, with

curricular units structured on risk and vulnerability multidimensional issues, with an emphasis on territorial,
planning and land use and mobilizing scientific areas from Social Sciences to Earth Sciences, from Engineering

to Law; ii) highly qualified academic and teaching team, with experience in the coordination of national and
international research projects, with publications with international impact; iii) teaching and academic team

highly experienced in the participating in public initiatives and projects of planning and territorial management;
iv) the possibility for students to be integrated in the research activities of the two associate laboratories (CES e

CESAM) and an excellent research centre (CEG-IGOT); v) integration of students in CES Risk Observatory as
junior researchers; vi) participation of teachers and students in international networks realted to the PhD
thematic area. As an example, 4 students participated in the Online Doctoral School organized in 2013 and 2014

by the European network ANDROID (www.disaster-resilience.net/). In 2013 and 2014, 2 teachers e 3 students
from TRPP participated in the Erasmus Intensive Programme "Multi-Risk Assessment and Mitigation in Europe"

(MIRAME), as the Universities of Aveiro and Lisbon are partners in this programme; vii) significant level of
students’ internationalization, as 20 (47,6%) of the 42 students that were enrolled in the programme last five

editions were foreigners: 11 from Brazil, 4 from Mozambique, and 1 for each of the following countries: Angola,
East Timor, Timor Leste, São Tomé and Príncipe, Italy and Ecuador. The number of students from lusophone

countries must be highlighted; viii) ability to attract students from different scientific areas; ix) a high number of
students that are already professionals and seek to deepen and consolidate their advanced training; x) flexibility

of students academic career, with a research project branch for those with scholarships or already integrated
in research projects; xi) significant number of students with Portuguese and international PhD scholarships
(FCT; CAPES; CNPq; IPAD; national governments).

8.1.2. Pontos fracos 
1 - Não inscrição dos alunos nas três Universidades participantes do programa de doutoramento TRPP,

independentemente do local de realização da edição anual do programa.
2 - Fraca utilização das redes sociais e dos contatos privilegiados na divulgação do programa de doutoramento
TRPP.

8.1.2. Weaknesses 
1 - Non-enrolment of TRPP students in all three participating Universities, independently of the place where the

annual edition of the PhD programme is located. 
2 - Weak use of social networks and privileged contacts to disseminate information about the programme.

8.1.3. Oportunidades 

As oportunidades relacionadas com o programa de doutoramento TRPP são as seguintes: i) área temática em
forte expansão e com grande relevância nos programas de apoio e de avaliação por parte de organizações

como a ONU e a UE; ii) área temática com forte relevância social e estrutural para as políticas públicas
relacionadas com o planeamento, o ordenamento do território e a segurança das populações; iii) crescente

importância do tema do desenvolvimento sustentável e da segurança das populações associados ao risco e à
vulnerabilidade perante desastres naturais, tecnológicos e sociais nos países emergentes, sobretudo os da
lusofonia; iv) possibilidade de recrutamento de alunos/as já inseridos no mercado de trabalho e com procura de

valorização profissional; v) prestígio das universidades públicas e dos docentes participantes do programa de
doutoramento TRPP.

8.1.3. Opportunities 
The opportunities related to TRPP are as follows: 

: i) thematic area with strong expansion and relevant in evaluation and development programs supported by UN
and EU; ii) thematic area with social and structural relevance for public policies related to planning, land use,
and population security; iii) increasing importance of sustainable development and population security related to

risk and vulnerability concerning natural, technological and social disasters in emergent countries, specially the
Portuguese speaking countries; iv) possibility to recruit students already inserted in the labour market and

looking for professional advancement and skills; v) prestige of the participating public universities and of the
programme teaching staff. 

8.1.4. Constrangimentos 

Os constrangimentos do programa de doutoramento TRPP são os seguintes: i) forte diminuição do número de
bolsas de doutoramento atribuídas pela FCT; ii) não inclusão de Portugal como país prioritário no programa de

bolsas do governo brasileiro Ciência sem Fronteiras; iii) não lecionação em língua inglesa, o que não permite o
recrutamento de alunos fora do espaço da lusofonia ou das línguas românicas; iv) contexto de crise e de

desvalorização da formação avançada, embora a natureza interdisciplinar do programa mitigue alguns dos
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constrangimentos associados; v) diminuição do orçamento e do pessoal disponível nas Universidades públicas

participantes para um adequado apoio aos candidatos e, posteriormente, aos alunos do programa de
doutoramento TRPP. Este perfil de aluno exige um contato constante e de grande disponibilidade , por parte dos

docentes e dos coordenadores, para resolução atempada dos problemas que surgem; vi) cargas horárias dos
docentes muito elevadas, dificultando o acompanhamento constante dos alunos no seu percurso académico e
no desenvolvimento das duas dissertações.

8.1.4. Threats 
The threats faced by TRPP programme are the following: i) sharp decrease in research scholarships given by

FCT; ii) non inclusion of Portugal as a priority country for the Brazilian government scholarship programme
Science Without Frontiers; iii) not lecturing in the English language, which do not allow to attract students

outside the Lusophone and roman language geographical areas iv) context of economic crisis and devaluation
of advanced education, although TRPP interdisciplinary nature mitigates some of the associated threats; v)
decrease of public university budgets and personnel with impact in adequate support to candidates and to TRPP

students. This kind of student demands constant contact and great availability by teachers and TRPP
coordinators to solve all emerging problems; vi) high number of teachers’ lecturing hours, hampering the

following of students in their academic career and in the writing of their dissertations.

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 

1 - Articulação dos três coordenadores do programa de doutoramento com os serviços académicos das três
Universidades (Coimbra, Lisboa, Aveiro) para concretização das inscrições dos alunos nas mesmas.

2 - Utilizar as redes sociais e as redes de contactos nacionais e internacionais privilegiadas das três
universidades, dos centros de investigação e dos docentes participantes no programa de doutoramento para a
divulgação do mesmo.

9.1.1. Improvement measure 
1 - Articulation of TRPP three coordinators with the academic services of the three participating universities

(Coimbra, Lisbon, Aveiro) for the enrolment of all students in the three institutions simultaneously.
2 - To use social networks and the privileged national and international contacts of the three universities, of the

three participating research centres and of all teachers to disseminate information about the programme.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
1 - Prioridade Alta; Tempo de implementação de 6 Meses.

2 - Prioridade Alta; Tempo de implementação de 6 Meses.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
1 - High priority; Implementation timeline of 6 months.

2 - High priority; Implementation timeline of 6 months.

9.1.3. Indicadores de implementação 
1 - Presença dos alunos nas listagens oficiais das três Universidades e nos Centros de Investigação

participantes.
2 - Número de posts colocados e mensagens enviadas e grau adesão dos destinatários.

9.1.3. Implementation indicators 
1 - All students listed in the official databases of the three universities and research centres. 
2 - Number of posts and messages placed and sent and adhesion level of intended receivers.

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
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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 (apenas os percursos em que são propostas alterações)

Mapa XI

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Território, Risco e Políticas Públicas

10.1.2.1. Study programme:

Territory, Risk and Public Policies

10.1.2.2. Grau:
Doutor

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

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Território, Risco e Políticas Públicas

10.2.1. Study programme:

Territory, Risk and Public Policies

10.2.2. Grau:

Doutor

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
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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:

<sem resposta>

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
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10.4.1.4. Objetivos 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 objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

<sem resposta>

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning 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 objetivos 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 de consulta/existência obrigatória:
<sem resposta>


