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NCE/15/00120 — Apresentação do pedido
- Novo ciclo de estudos
Apresentação do pedido
Perguntas A1 a A4
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Instituto Politécnico De Setúbal
A1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:
A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Tecnologia De Setúbal
A3. Designação do ciclo de estudos:
Tecnologias do Ambiente e do Mar
A3. Study programme name:
Environment and Marine Technology
A4. Grau:
Licenciado

Perguntas A5 a A10
A5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Controlo e processos
A5. Main scientific area of the study programme:
Processes and Control
A6.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF):
520
A6.2. 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:
851
A6.3. 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>
A7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180
A8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
3 anos / 6 semestres
A8. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
3 years / 6 semesters
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A9. Número de vagas proposto:
45
A10. Condições especificas de ingresso:
Provas de ingresso CNA:
Uma das seguintes provas,
02 Biologia e Geologia
ou
07 Física e Química
ou
16 Matemática
Outros acessos
- Concurso especial de + 23 anos
- Concurso Especial de CET (Curso de Especialização Tecnológica)
- Concurso Especial de TeSP (Curso Técnico Superior Profissional)
A10. Specific entry requirements:
Entry Exams CNA:
One of the following exams:
02 Biology and Geology
or
07 Physics and Chemistry
or
16 Mathematics
Other entries
- Special Contest + 23 years old
- Special Contest CET (Technological Specialization Courses)
- Special Contest TeSP (High Professional Technical Course)

Pergunta A11
Pergunta A11
A11. Percursos alternativos como ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do
doutoramento em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):
Não

A11.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento (se aplicável)
A11.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento, em que o
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, specialization areas of the master or
specialities of the PhD (if applicable)
Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou
especialidade do doutoramento:

Branch, option, specialization area of the master or
speciality of the PhD:

<sem resposta>

A12. Estrutura curricular
Mapa I - Não aplicável
A12.1. Ciclo de Estudos:
Tecnologias do Ambiente e do Mar
A12.1. Study Programme:
Environment and Marine Technology
A12.2. Grau:
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Licenciado
A12.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Não aplicável
A12.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Not applicable

A12.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and
credits that must be obtained for the awarding of the degree
Área Científica / Scientific Area
Controlo e Processos / Processes and Control
Termodinâmica Aplicada / Applied Thermodynamics
Matemática / Mathematics
Mecânica dos Meios Sólidos / Mechanics of Solid
Media
Tecnologia e Organização Industrial / Technology
and Industrial Organization

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Minímos Optativos* /
Minimum Optional ECTS*

CP
TA
MAT

69
51
18

0
0
0

MMS

12

0

TOI

12

0

6

0

6

0

UVC

4

0

INF

2
180

0
0

Ciências Empresariais e da Comunicação /
CEC
Enterprise Sciences and Communication
Ciências Biomédicas e da Vida / Biomedical and Life
CBMV
Sciences
Urbanismo e Vias de Comunicação / Urbanism and
Communication Ways
Informática / Computer Science
(9 Items)

Perguntas A13 e A16
A13. Regime de funcionamento:
Diurno
A13.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>
A13.1. If other, specify:
<no answer>
A14. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O ciclo de estudos será ministrado nas instalações da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, do
Instituto Politécnico de Setúbal, Campus IPS, Estefanilha, 2914-761 Setúbal.
A14. Premises where the study programme will be lectured:
The study programme will be lectured in Escola Superior de Tecnologia de Setúbal /Instituto Politécnico
de Setubal, Campus IPS, Estefanilha, 2914-761 Setúbal.
A15. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A15._Regulamento-Processo-Reconhecimento-Validacao-Competencia-IPS.pdf
A16. Observações:
<sem resposta>
A16. Observations:
<no answer>

Instrução do pedido
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1. Formalização do pedido
1.1. Deliberações
Mapa II - Conselho Técnico-Científico / Technical - Scientific Council
1.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Técnico-Científico / Technical - Scientific Council
1.1.2. Cópia de acta (ou extrato de acta) ou deliberação deste orgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
1.1.2._Oficio Aprovaçao LTAM CTC_29Jul15.pdf
Mapa II - Conselho Pedagógico / Educational Council
1.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Pedagógico / Educational Council
1.1.2. Cópia de acta (ou extrato de acta) ou deliberação deste orgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
1.1.2._Oficio Parecer CP sobre LTAM_16Set15.pdf
1.2. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos
1.2. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos
A(s) respectiva(s) ficha(s) curricular(es) deve(m) ser apresentada(s) no Mapa V.
Ricardo Manuel Nunes Salgado

2. Plano de estudos
Mapa III - - 1º Ano/1º Semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Tecnologias do Ambiente e do Mar
2.1. Study Programme:
Environment and Marine Technology
2.2. Grau:
Licenciado
2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano/1º Semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 1st Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidade Curricular /
Curricular Unit
Matemática I / Mathematics I
Biologia Marinha / Marine
Biology

Área Científica /
Scientific Area
(1)
MAT

Horas Trabalho /
Duração /
Working Hours
Duration (2)
(3)
Semestral
162

Horas Contacto /
Observações /
Contact Hours
ECTS
Observations (5)
(4)
TP:45; PL:30
6

CBMV

Semestral

TP:45; PL:30

162

6

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7102d4d1-3fb5-4e46... 15-10-2015

NCE/15/00120 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

Química / Chemistry
CP
Ecologia e Conservação da
Natureza / Ecology and Nature CP
Conservation
Oceanografia / Oceanography CP
(5 Items)

Página 5 de 104

Semestral

162

TP:30; PL:30

6

Semestral

162

TP:60; PL:30

6

Semestral

162

TP:45; PL:15

6

Mapa III - - 1º Ano/2º Semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Tecnologias do Ambiente e do Mar
2.1. Study Programme:
Environment and Marine Technology
2.2. Grau:
Licenciado
2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano/2º Semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year /2nd Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidade Curricular /
Curricular Unit

Matemática II / Mathematics
MAT
II
Poluição Marinha / Marine
CP
Pollution
Microbiologia Ambiental /
CP
Environmental Microbiology
Materiais e Reciclagem /
MMS
Materials and Recycling
Termodinâmica /
Thermodynamics
(5 Items)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Observações /
ECTS
Contact Hours (4)
Observations (5)

Semestral

162

TP:45; PL:30

6

Semestral

162

TP:45; PL:30

6

Semestral

162

TP:30; PL:45

6

Semestral

162

TP:45; PL:15

6

Semestral

162

TP:45; PL:30

6

Área Científica / Duração /
Scientific Area (1) Duration (2)

TA

Mapa III - - 2º Ano/1º Semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Tecnologias do Ambiente e do Mar
2.1. Study Programme:
Environment and Marine Technology
2.2. Grau:
Licenciado
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2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano/1º Semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 1st Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidade Curricular / Curricular
Unit
Ordenamento do Território e
Informação Geográfica / Spatial
Planning and Geographic
Information
Mecânica de Fluidos / Fluids
Mechanics
Poluição Sonora / Noise Pollution
Métodos de Análises Ambientais /
Environmental Analysis Methods
Climatologia e Alterações
Climáticas / Climatology and
Climate Change

Horas
Área Científica /
Duração /
Trabalho /
Scientific Area
Duration (2) Working Hours
(1)
(3)

Horas
Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

UVC/INF

Semestral

162

TP:60; PL:30

6

4ECTS UVC e
2ECTS INF

TA

Semestral

162

TP:60; PL:15

6

MMS

Semestral

162

TP:45

6

CP

Semestral

162

TP:30; PL:45

6

TA

Semestral

162

TP:45; PL:30

6

(5 Items)

Mapa III - - 2º Ano/2º Semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Tecnologias do Ambiente e do Mar
2.1. Study Programme:
Environment and Marine Technology
2.2. Grau:
Licenciado
2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano/2º Semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year/2nd Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Área Científica /
Horas Trabalho / Horas Contacto /
Unidade Curricular / Curricular
Duração /
Observações /
Scientific Area
Working Hours Contact Hours ECTS
Unit
Duration (2)
Observations (5)
(1)
(3)
(4)
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Probabilidades e Estatística /
Probability and Statistics

MAT

Semestral

162

TP:60

6

Semestral

162

TP:60

6

Semestral

162

TP:45; PL:30

6

TA

Semestral

162

TP:60; PL:30

6

CP

Semestral

162

TP:60; PL:30

6

Economia e Gestão / Economy
CEC
and Management
Tecnologias de Energia / Energy
TA
Technologies
Gestão e Tratamento de
Resíduos Sólidos / Solid Waste
Management and Treatment
Tratamento e Abastecimento de
Águas / Water Treatment and
Supply
(5 Items)
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Mapa III - - 3º Ano/1º Semestre
2.1. Ciclo de Estudos:
Tecnologias do Ambiente e do Mar
2.1. Study Programme:
Environment and Marine Technology
2.2. Grau:
Licenciado
2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano/1º Semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year/1st Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidade Curricular / Curricular
Unit

Horas
Área Científica /
Duração /
Trabalho /
Scientific Area
Duration (2) Working Hours
(1)
(3)

Horas
Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS

Qualidade, Ambiente e
Segurança / Quality, Environment
and Safety

TOI

Semestral

162

TP:60

6

TA

Semestral

162

TP:45; PL:30

6

CP

Semestral

162

TP:45; PL:30

6

CP

Semestral

162

TP:60; PL:30

6

TA

Semestral

162

TP:60

6

Qualidade do Ar e Tratamento de
Efluentes Gasosos / Air Quality
and Gaseous Effluent Treatment
Aquacultura e Recursos Marinhos /
Aquaculture and Marine Resources
Biotecnologia Ambiental e
Marinha / Environmental and
Marine Biotechnology
Gestão de Energia / Energy
Management
(5 Items)

Observações /
Observations (5)

Mapa III - - 3º Ano/2º Semestre
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2.1. Ciclo de Estudos:
Tecnologias do Ambiente e do Mar
2.1. Study Programme:
Environment and Marine Technology
2.2. Grau:
Licenciado
2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano/2º Semestre
2.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year/2nd Semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan
Unidade Curricular / Curricular
Unit

Horas
Área Científica /
Horas Trabalho /
Duração /
Contacto /
Scientific Area
Working Hours
Duration (2)
Contact Hours
(3)
(1)
(4)

Drenagem e Tratamento de Águas
Residuais / Drainage and
CP
Wastewater Treatment
Gestão e Risco Ambiental /
Environmental Management and TOI
Risk
Avaliação de Impacte Ambiental /
CP/TA
Environmental Impact Assessment
Projeto/Estágio / Project/Internship CP/TA

ECTS

Semestral

162

TP:45; PL:30

6

Semestral

162

TP:60

6

Semestral

81

TP:30

3

Semestral

405

OT:15

15

Observações /
Observations (5)

(4 Items)

3. Descrição e fundamentação dos objectivos, sua adequação ao projecto
educativo, científico e cultural da instituição, e unidades curriculares
3.1. Dos objectivos do ciclo de estudos
3.1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos:
A Licenciatura em Tecnologias do Ambiente e do Mar está organizada de modo a que os seus diplomados
apresentem um conjunto de competências que facilitem a sua inserção no mercado de trabalho. Pretende-se
formar recursos humanos necessários neste momento ao país, com conhecimento atual, alargado e visão
integrada das áreas Ambiente e Mar.
O curso visa proporcionar uma formação multidisciplinar que permite a compreensão:
- processos e tecnologias ambientais; como os sistemas ambientais são afetados por fatores como a poluição
do ar, da água e do solo; como se podem minimizar os seus impactos no ambiente.
- tecnologias e ciências ambientais associadas ao mar, para a sua preservação e aproveitamento económico;
preservação de ecossistemas; a aquacultura e gestão de recursos marinhos; a gestão ambiental de portos e
prevenção/mitigação da poluição marinha; o ordenamento e preservação das zonas ribeirinhas e da orla
costeira (nomeadamente face às alterações climáticas).
3.1.1. Generic objectives defined for the study programme:
The Environment and Marine Technologies course is organized in order to their graduates get a set of skills to
facilitate their integration into the labor market. It is intended to train human resources needed at the present in
the country, with broad and integrated view of Environment and the Marine areas.
The course aims to provide a multidisciplinary training that enables understanding:
- Processes and environmental technologies; how environmental systems are affected by factors such as air,
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water and soil pollution; how their impact can be mitigated on the environment;
- Environmental science and technologies associated with the marine environment, its preservation and
economic use: ecosystems preservation, aquaculture and management of marine resources; environmental
management of harbors, marine pollution prevention and minimization; planning and preservation of riparian
zones and coastlines (particularly in relation with climate change).
3.1.2. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
- Gerir a operação de sistemas de recolha, transferência, tratamento e valorização resíduos sólidos e de
drenagem e tratamento de águas (ETA, ETAR), aterros
- Coordenar e implementar projetos de gestão de recursos naturais, conservação da natureza e recuperação
de ecossistemas (inc marinhos)
- Elaborar, coordenar e implementar planos monitorização ambiental, minimização impactes ambientais,
análise de risco ambiental e AIA
- Implementar e manter sistemas gestão ambiental e SHT
- Coordenar e participar em auditorias e certificação
- Integrar equipas técnicas de gestão de energia
- Participar em estudos ordenamento território e gestão da costa
- Interpretar a georreferenciação de dados ambientais terrestres e aquáticos
- Participar no licenciamento, gerir, operar, monitorizar e controlar sistemas de aquacultura e seus impactes
ambientais
- Desenvolver projetos de biotecnologia marinha e biocombustíveis
- Coordenar e implementar ações formação e sensibilização ambiental
3.1.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
- Manage the operation of the collection, transfer, treatment and recovery of solid waste and drainage and
treatment of water (WTP, WWTP), landfills
- Coordinate and implement natural resource management projects, nature conservation and ecosystem
recovery (inc marine)
- Develop, coordinate and implement environmental monitoring plans, minimize environmental impacts
environmental risk analysis and EIA
- Implement and maintain environmental management systems and HSW
- Coordinate and participate in audits and certification
- Integrate technical energy management teams
- Participate in planning studies territory and coastal management
- To interpret the geo-referenced in land and water environments
- Participate in the licensing, manage, operate, monitor and control aquaculture systems and their
environmental impacts
- Develop projects in marine biotechnologies and biofuels
- Coordinate and implement environmental training and awareness actions
3.1.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição:
O Instituto Politécnico de Setúbal é uma instituição pública de ensino superior que tem por missão a criação,
transmissão e difusão do conhecimento técnico-científico e do saber de natureza profissional, através da
articulação do estudo, do ensino, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental. O IPS
pretende contribuir para a criação de uma cultura de fomento do empreendedorismo, da inovação tecnológica,
da transferência de conhecimento e tecnologia entre a academia e as empresas e instituições. Acresce que
sendo o IPS uma instituição fortemente articulada na região, no entanto, também desenvolve ativamente uma
estratégia orientada para a progressiva internacionalização do IPS.
A formação de cariz profissionalizante a par de uma formação geral de espetro alargado conferem aos
diplomados as competências fundamentais à rápida inserção no mercado de trabalho, e a capacidade de
darem continuidade à aprendizagem ao longo da sua vida profissional. As competências adquiridas pelos
diplomados da licenciatura na área do “saber fazer”, vão ao encontro da missão e objetivos da Instituição IPS
e da sua unidade orgânica ESTSetúbal/IPS.
Considera-se que o curso de licenciatura se coaduna com a missão e estratégia da instituição, uma vez que é
uma oferta apelativa que tem como principal objetivo dar resposta a uma área profissional com procura
crescente de diplomados numa área de Ciência e Tecnologia muito atual e estratégica para o País, e com
potencial para cativar um grande número de jovens estudantes.
Esta formação poderá abrir portas a uma área de grande interesse regional devido à proximidade dos
estuários do rio Tejo e Sado e a forte ligação ao mar através dos portos comerciais e de pesca de Setúbal,
Sesimbra, Sines e Algarve. Existem atualmente vários indicadores que apontam para o investimento no Mar, a
diversos níveis,
nomeadamente através de clusters do conhecimento e de economia do mar, como o Oceano XXI e dos
diversos sistemas de financiamento existentes, como o Mar2020 – Promar e o Horizonte 2020.
Está definida uma estratégia para o desenvolvimento da economia do mar no período de 2013-2030,
“Estratégia Nacional para o Mar”, capitalizando o facto de Portugal ter uma vastíssima Zona Económica
Exclusiva.
Existem assim, algumas apostas importantes, a nível nacional e internacional, que tornam o Técnico de
Ambiente e do Mar não somente responsável pela proteção do Ambiente, mas também um agente importante
na exploração económica do Ambiente de forma sustentável e positiva para a produção de riqueza nacional,
como é o caso do desenvolvimento da aquacultura, da biotecnologia marinha, da produção de
biocombustíveis e do ecoturismo. O IPS também está a apostar na vertente do Mar, tendo participado na
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criação, em Março de 2015, da nova associação Mar7 - Associação para o Desenvolvimento da Economia do
Mar no Distrito de Setúbal, e no estabelecimento de protocolos com diversas entidades responsáveis pela
gestão do Litoral.
3.1.3. Insertion of the study programme in the institutional training offer strategy against the mission of the
institution:
The Polytechnic Institute of Setúbal is a public institution of higher education whose mission is the creation,
transmission and dissemination of technical and scientific knowledge and knowledge of a professional nature,
through the articulation of study, teaching, targeted research and experimental development. The IPS aims to
contribute to the creation of a development culture of entrepreneurship, technological innovation, and transfer
of knowledge and technology between academia and companies and institutions. In addition, the IPS being a
strongly articulated institution in the region, however, also actively develops a strategy for the gradual
internationalization of the IPS.
The formation of professional nature together with a broad spectrum of general education give graduates the
fundamental skills to rapid integration into the labor market, and the ability to continue making progress
throughout their working lives. The skills and “know-how" acquired by graduates of the course will meet the
mission and objectives of IPS Institution and its organic unit ESTSetúbal/IPS.
It is considered that the course is in line with the mission and strategy of the institution, since it is an
appealing offer that aims to address a business area with growing demand for graduates in a very current
science and technology area and strategic for the institution, the country, and with potential to attract a large
number of young students.
This training will open doors to an area of great regional interest due to the proximity of the estuary of the
Tagus and Sado river and strong connection to the sea through the commercial ports and fishing ports of
Setúbal, Sesimbra, Sines and Algarve. Currently there are several indicators that point to investment in the
Sea, in different levels, including through knowledge clusters and the maritime economy, as the XXI Ocean and
the various existing financing systems such as Mar2020 - Promar and Horizon 2020.
A strategy for the development of the maritime economy is defined in the 2013-2030 period, "National Strategy
for the Seas", capitalizing on the fact that Portugal has a vast Exclusive Economic Zone.
There are thus some major issues at national and international levels to make the Environment and Marine
Technician not only responsible for protecting the environment, but also an important player in the economic
exploitation of the environment, in a sustainable and positive way to produce national wealth, such as the
development of aquaculture, marine biotechnology, biofuel production and ecotourism. The IPS is also betting
in the sea, participating in the creation in the new Mar7 Association - Association for Sea Economic
Development in Setúbal´s district on March 2015, and by establishing protocols with several entities
responsible for coastal management.

3.2. Adequação ao projeto educativo, científico e cultural da Instituição
3.2.1. Projeto educativo, científico e cultural da Instituição:
A ESTSetúbal/IPS é uma das 5 escolas do Instituto Politécnico de Setúbal. Fundado em 1979, o Instituto
Politécnico de Setúbal definiu como principais objectivos estratégicos:
1. Afirmação de um projeto educativo que inclua todo o domínio da formação terciária em todas as escolas,
com predomínio na formação inicial ao nível do 1º ciclo e igualmente ao nível do 2º ciclo, nas diferentes áreas
científicas e atividades profissionais onde exista competência técnica e científica da Instituição e que
corresponda às necessidades da envolvente.
2. A oferta formativa de nível superior não deve esgotar-se na oferta de cursos de 1º ciclo. Estes cursos,
embora concebidos para promover uma inserção rápida no mercado de trabalho, no sentido em que
promovem um conjunto de competências que visam a flexibilidade e a mobilidade, precisam de ser
complementados com especializações, quer ao nível de pós-graduações
curtas, quer ao nível de 2º ciclos; é pertinente a existência de oferta de 2º ciclos no IPS, quer como
continuação dos seus 1º ciclos, quer ainda como complemento de outros oferecidos em outras instituições.
3. Prática continuada de atividades de investigação e desenvolvimento, optimizando sinergias internas, em
articulação e colaboração com a comunidade e no âmbito de alianças estratégicas ou Redes de
Conhecimento.
4. Fortalecimento e eficácia no relacionamento com a comunidade, particularmente ao nível da prestação de
serviços e da transferência de tecnologia e inovação”.
No contexto deste projeto educativo, científico e cultural, o IPS desenvolve ações concertadas com a
comunidade que contribuem para a sua própria inserção social e para o fortalecimento da sua ação.
Privilegiando a região em que se encontra localizado e perante a qual tem uma responsabilidade acrescida no
âmbito do ensino superior, o IPS procura no entanto ter uma atuação pró-activa no todo nacional e ao nível
internacional. O IPS procura, de forma permanente, a construção e consolidação de uma identidade,
procurando racionalizar e optimizar a aplicação e afectação dos recursos, concertar políticas de
funcionamento e, sobretudo, estabelecer em toda a sua comunidade um clima de bem estar, motivação e
partilha. Em síntese, procura-se desenvolver um projeto educativo excelente, de investigação sólida e de
prestação de serviços, numa variedade de esferas de ação que correspondam aos recursos internos e às
necessidades da comunidade.
3.2.1. Institution’s educational, scientific and cultural project:
ESTSetúbal/IPS is one of the 5 schools of the Instituto Politécnico de Setúbal. Founded in 1979, IPS defined as
main objectives for strategic development:
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1. Affirmation of an educational project involving the entire field of tertiary education in all schools,
predominantly in the initial level of the 1st cycle and also at the 2nd cycle, in different scientific areas and
occupations where there is scientific expertise and which meets regional needs.
2. The higher level training offer should not exhaust in 1st cycle courses. These courses although designed to
promote rapid insertion in the work market, in the sense that they render a set of skills that enhance flexibility
and mobility, need to be complemented with specializations. These specializations must be understood both in
terms of post-graduation and of 2nd-cycle courses, either offered in IPS as a continuity of its 1st cycles, or in
complement to others, offered by other institutions.
3. Continued practice of research and development, enhancing internal synergies, in conjunction and
collaboration with the community and within the framework of strategic alliances and knowledge networks.
4. Strengthening the effectiveness in the relationship with the surrounding community, particularly in terms of
service provision and technology and innovation transfer.
In the context of its educational, scientific and cultural project, IPS develops concerted actions with the
community to contribute to its own social integration and the strengthening of its action. Privileging the region
in which it is located and to which it has an increased responsibility concerning higher education, IPS seeks
however a proactive action at national and international level. IPS seeks permanent identity consolidation,
trying to rationalize and optimize the application and allocation of resources, coordinate health policies and,
above all, establish a sense of well-being, motivation and sharing throughout the community. In short, the
development of an educational program of excellence, with solid research and service in a variety of spheres
that correspond to internal resources and community needs is aimed.
3.2.2. Demonstração de que os objetivos definidos para o ciclo de estudos são compatíveis com o projeto
educativo, científico e cultural da Instituição:
A ESTSetúbal/IPS pretende leccionar o curso de TECNOLOGIAS DO AMBIENTE E DO MAR vocacionado para
formação de quadros superiores capazes de fazer a interface entre as tecnologias do ambiente e as
tecnologias do mar, em especial do ambiente marinho. Com este objectivo, o curso encontra-se estruturado
com uma forte componente na área do “saber fazer”. Para tal, das 29 unidades curriculares que compõem a
estrutura do curso,16 têm uma componente laboratorial.
O objectivo global da licenciatura é formar licenciados com competências marcadamente tecnológicas,
práticas e experimentais e fortes alicerces teóricos dos conhecimentos necessários ao exercício da
licenciatura nas suas diversas vertentes. Propõe-se ministrar um conjunto de competências que visam a
flexibilidade e a mobilidade, para facilitar a inserção no mercado de trabalho. A licenciatura pretende transferir
estas competências para o aluno com base num plano curricular com sequência coerente em termos de
conteúdos e com distribuição de carga horária teórica, prática e laboratorial adequada. Refere-se que o curso
apresenta um número muito significativo de aulas teórico-práticas (69%) e de prática laboratorial (31%),
garantindo-se assim que o trabalho de assimilação dos conceitos teóricos é sustentado através do
envolvimento dos alunos com a realidade prática. A atribuição à unidade curricular de Projecto/Estágio de um
número significativo de créditos ECTS, visa suportar todo o trabalho de aplicação
e desenvolvimento de competências em ambiente real de trabalho.
Foram estabelecidos protocolos entre a ESTSetúbal/IPS e empresas da região na área do Ambiente e do Mar a
fim de colmatar necessidades a nível dos seus quadros superiores. É de salientar ainda a existência de
projetos de investigação nesta área com a participação de docentes desta instituição. Referem-se alguns
exemplos de protocolos: APS - Administração dos Portos de Sines e do Algarve; Neptunpearl,SA; Quimiteste,
José Maria da Fonseca, Vinhos, SA, Etermar - Engenharia e Construção, SA, Centrajuste – Cedros, Lda,
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. I.P., Câmara Municipal da Montijo, Câmara Municipal de Setúbal,
Câmara Municipal do Seixal, Câmara Municipal do Sintra, Câmara Municipal de Sines, Câmara Municipal de
Sesimbra, ENA - Agência de Energia e Ambiente da Arrábida, AMESEIXAL - ENA - Agência de Energia do
Seixal, SN - Siderurgia Nacional, SA, Safetykleen Portugal - Solventes e Gestão de Resíduos, SA, TroiaResort Investimentos Turísticos, SA, SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimento, SA, ECO-OIL Tratamento de Águas
Contaminadas, SA, Ambilital - Investimentos Ambientais no Alentejo, RNAE - Associação das Agências de
Energia e Ambiente (Rede Nacional).
3.2.2. Demonstration that the study programme's objectives are compatible with the Institution's educational,
scientific and cultural project:
The ESTSetúbal/IPS aims to teach the course of ENVIRONMENT AND MARINE TECHNOLOGY geared to train
senior
technicians able to establish the interface between the environment technologies and the marine technologies,
specialy in marine environment. With this aim, the course is structured with a strong "know-how" component
in the area, with a large laboratorial component. The course has 29 curricula units, in which 16 have
laboratorial component.
The overall aim of the course is to train graduates with markedly technological, practical and experimental
skills and strong theoretical foundation of knowledge necessary to exercise the degree in its various forms. It
is proposed to teach a set of skills that aim at flexibility and mobility for an easy integration into the labour
market. The course aims to transfer these skills to the student based on a curriculum consistent with the
sequence in terms of content and distribution of workload theoretical, practical and laboratory properly. Refers
to the course features a significant number of practical classes (69%) and laboratory practice (31%), thus
assuring that the work of assimilation of theoretical concepts is sustained through the involvement of students
with practical reality. The allotment to the course of Project / Internship of a significant number of ECTS
credits, aims to support the whole process of implementing and developing skills in a real working
environment.
Protocols have been established between ESTSetúbal/IPS and companies in the region to integrate senior
technicians to fulfil skill´s needs. It is also worth noting the existence of research projects in this area with the
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participation of teachers of the institution. Some examples of the protocols are:
APS - Administração dos Portos de Sines e do Algarve; Neptunpearl,SA; Quimiteste, José Maria da Fonseca,
Vinhos, SA, Etermar - Engenharia e Construção, SA, Centrajuste – Cedros, Lda, Instituto Nacional de Saúde Dr.
Ricardo Jorge. I.P., Câmara Municipal da Montijo, Câmara Municipal de Setúbal, Câmara Municipal do Seixal,
Câmara Municipal do Sintra, Câmara Municipal de Sines, Câmara Municipal de Sesimbra, ENA - Agência de
Energia e Ambiente da Arrábida, AMESEIXAL - ENA - Agência de Energia do Seixal, SN - Siderurgia Nacional,
SA, Safetykleen Portugal - Solventes e Gestão de Resíduos, SA, TroiaResort - Investimentos Turísticos, SA,
SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimento, SA, ECO-OIL Tratamento de Águas Contaminadas, SA, Ambilital Investimentos Ambientais no Alentejo, RNAE - Associação das Agências de Energia e Ambiente (Rede
Nacional).

3.3. Unidades Curriculares
Mapa IV - Matemática I / Mathematics I
3.3.1. Unidade curricular:
Matemática I / Mathematics I
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Patrícia Santos Ribeiro (45hTP; 30hPL)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo desta disciplina é familiarizar os alunos com o método matemático, dotando-os de habilidades
para lidar desembaraçadamente com os mecanismos do cálculo diferencial e integral com funções de uma
variável real, tendo em vista proporcionar-lhes condições para mais tarde, saberem utilizar os seus
conhecimentos em situações da vida real e na área da tecnologia em particular.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The aim of this course is to familiarize students with the mathematical method, providing them with skills to
deal glibly with the mechanism of differential and integral calculus of functions of one real variable, in order to
provide them the conditions to apply their knowledge in real life situations and in technology.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Funções Reais de Variável Real
Generalidades. Limites; propriedades. F.contínuas, propriedades e prolongamento por continuidade. Teor. de
Bolzano, Weierstrass e continuidade da inversa. F. trigonométricas inversas.
2. Cálculo Diferencial
Derivada: definição e interpretações; retas tangente e normal ao gráfico. Diferenciabilidade e suas
propriedades; regras de derivação; derivada da composta e da inversa; derivadas das f. trigonométricas
inversas; diferencial. Teor. de Rolle, Lagrange e Cauchy; regra de Cauchy. Derivadas de ordem superior;
fórmulas de Taylor e de Maclaurin (resto de Lagrange). Monotonia, extremos e concavidades.
3. Cálculo Integral
Primitivas: definição e propriedades. Primitivas imediatas. Primitivação por partes, substituição e
decomposição. Integral de Riemann; propriedades. Integral indefinido; propriedades. Teor. Fundamental da
Análise e fórmula de Barrow. Integração por partes e substituição. Áreas e de volumes sólidos de revolução.
Integrais impróprios.
3.3.5. Syllabus:
1. Real functions of one real variable
Basic notions. Limits; properties. Continuous functions, properties, continuous extension. Intermediate-Value,
Extreme-Value and inverse function theor. Inverse trigonometric f.
2. Differential calculus
Derivative and interpretations; tangent and normal lines to a graph. Differentiable f., properties; differentiation
rules; chain rule and inverse function theor.; derivatives of inverse trigonometric f.; differential. Rolle’s, MeanValue and Cauchy’s Mean-Value theor.; Hospital’s rule. Higher-order derivatives; Taylor’s and Maclaurin’s
formulas (Lagrange’s remainder). Monotony, local extreme, concavities.
3. Integral calculus
Antiderivatives; properties. Immediate antiderivatives. Methods: parts, substitution, decomposition. Riemann
integral; properties. Indefinite integral; properties. Fundamental Theor of Calculus, Barrow’s formula.
Integration by parts and by substitution. Areas and volumes of solids of revolution. Improper integrals.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
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O estudante deverá ser capaz, no final da UC, de:
Compreender noções gerais de frvr;
Compreender a noção de limite e calculá-los;
Identificar f. contínuas e prolongar por continuidade;
Aplicar os Teor. de Bolzano e Weierstrass;
Usar f. trigonométricas inversas;
Compreender o significado da derivada;
Identificar f. diferenciáveis e calcular derivadas;
Determinar e usar o diferencial;
Compreender e aplicar os Teor. de Rolle, Lagrange e Cauchy;
Calcular limites pela Regra de Cauchy;
Construir e aplicar as fórmulas de Taylor e MacLaurin (resto de Lagrange);
Estudar a monotonia, extremos e concavidades de uma f.;
Identificar, formular e resolver problemas de optimização;
Compreender a noção de primitiva e suas propriedades;
Identificar primitivas imediatas e usar métodos de primitivação;
Compreender o integral de Riemann e suas propriedades;
Compreender e usar o integral indefinido;
Calcular integrais;
Calcular áreas e volumes de sólidos de revolução;
Identificar calcular integrais impróprios.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The student should be able to:
Understand basic notions on rf1rv;
Understand the concept and evaluate limits;
Identify continuous f., find continuous extensions;
Apply Intermediate-Value and Extreme-Value theor.;
Use inverse trigonometric f.;
Understand the meaning of the derivative;
Identify differentiable f. and evaluate derivatives;
Find and apply the differential;
Understand and apply Rolle’s, Mean-Value and Cauchy’s Mean-Value theor.;
Evaluate limits with Hospital’s rule;
Find and apply Taylor’s and Maclaurin’s formulas (Lagrange’s remainder);
Study f. monotony, local extrema and concavities;
Identify, formulate solve optimization problems;
Understand the notion of antiderivative and its properties;
Identify immediate antiderivatives and use methods for finding antiderivatives;
Understand Riemann integral;
Understand and apply the indefinite integral and its properties;
Evaluate integrals;
Evaluate areas and volumes of solids of revolution;
Identify and evaluate improper integrals.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas Teórico-Práticas: Exposição da matéria seguida de resolução de exercícios;
Aulas Práticas/Laboratoriais: Resolução de exercícios, com eventual recurso ao software MATLAB.
Avaliação contínua com a realização de 2 testes e 4 mini-testes (nas aulas práticas) e/ou avaliação por exame
final.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical-Practical classes: Theoretical exposure of the subjects followed by problems solving;
Practical/Laboratorial classes: Problems solving, occasionally using the software MATLAB.
Continuous assessment with 2 tests and 4 quizzes (in practical classes) and/or evaluation by final examination.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Nas aulas teórico-práticas são apresentados os conceitos fundamentais dos diferentes assuntos do programa
da disciplina e a demonstração dos principais resultados sendo também resolvidos exercícios que ilustram os
tópicos abordados; neste tipo de aulas os estudantes deverão adquirir uma visão global dos temas e das suas
interligações.
Nas aulas práticas/laboratoriais os estudantes realizarão uma série de exercícios, sob a orientação de um
docente e com eventual recurso ao software MATLAB, que lhes permitirá obter uma compreensão mais
aprofundada das matérias tratadas.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In the theoretical-practical classes are presented the basic concepts of the different subjects of the syllabus
and the proofs of the main results, followed by problems solving. In this type of classes students will acquire
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an overview of the themes and their interconnections.
In practical/laboratorial classes students will solve a set of exercises, under the guidance of a teacher and
occasionally using the software MATLAB, allowing them to gain a deeper understanding of the subjects
discussed.
3.3.9. Bibliografia principal:
(1) Folhas editadas pelo Departamento de Matemática (disponíveis na reprografia, página da disciplina e
Moodle).
(2) Ron Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards, 2006. Cálculo – Volume I – 8ª edição, McGrawHill.
(3) Campos Ferreira, J., 1987. Introdução à Análise Matemática; Fundação Calouste Gulbenkian.

Mapa IV - Biologia Marinha / Marine Biology
3.3.1. Unidade curricular:
Biologia Marinha / Marine Biology
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Helena de Figueiredo Ramos Caria (45TP; 30PL)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer sobre as origens evolutivas e biologia dos principais grupos de organismos marinho e integrar este
conhecimento na abordagem de questões funcionais de adaptação dos organismos;
Desenvolver trabalhos na área da biologia das adaptações dos vertebrados aquáticos (peixes, mamíferos e
aves aquáticas);
Identificar os principais sistemas de classificação de vertebrados aquáticos;
Reconhecer a morfologia, desenvolvimento, adaptações e relações evolutivas dos principais grupos
taxonómicos vegetais e animais aquáticos;
Compreender a especificidade do meio marinho relativamente à disponibilidade luminosa e implicações no
processo de captura e utilização da luz pelas macroalgas e plantas marinhas;
Reconhecer as respostas fisiológicas dos organismos marinhos aos fatores ambientais com potencial de
indução de stress.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To know about the evolutionary origins and biology major groups of marine organisms and integrate this
knowledge in addressing issues of functional adaptation of organisms.
To work in biology adaptations of aquatic vertebrates (fish, mammals and aquatic birds).
To identify the main classification systems of aquatic vertebrates.
To recognize the morphology, development, adaptations, and evolutionary relationships of major plant taxa
and aquatic animals.
To understand the specificity of the marine environment from light availability and implications for the capture
process and use of light by seaweeds and marine plants.
To recognize the physiological responses of marine organisms to environmental factors with stress-inducing
potential.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.Diversidade biológica:
Diversificação evolutiva e ecológica dos principais grupos de organismos aquáticos.
Características dos principais grupos de vertebrados e invertebrados marinhos.
Breves noções de biologia da conservação
2.Biologia marinha:
Composição e caracterização do plâncton unicelular, plâncton multicelular e bentos.
Sistemática, taxonomia, classificação e filogenia de vertebrados e invertebrados marinhos.
Biologia das adaptações dos vertebrados aquáticos (peixes, mamíferos e aves).
Padrões de distribuição dos organismos planctónicos e bentónicos.
Efeitos de alterações ambientais naturais e antropogénicas.
3.Fisiologia dos animais aquáticos:
Sistema Nervoso, Glândula Pineal; Gónadas; Tiroide; Fígado; Pâncreas; Brânquias; e Rim.
Componente Prática:
1. Anatomia e fisiologia peixes e bivalves
2. Técnicas dissecação de animais.
3. Observação da biodiversidade, amostragem algas e invertebrados.
4. Técnicas amostragem e identificação de plâncton e bentos.
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3.3.5. Syllabus:
1. Biological diversity:
Evolutionary and ecological diversity of the major groups of aquatic organisms.
Characteristics of main groups of marine vertebrates and invertebrates.
Brief notions of conservation biology.
2. Marine Biology:
Composition and characterization of single-celled plankton, benthos and plankton multicellular.
Systematic, taxonomy, classification and phylogeny of marine vertebrates and invertebrates.
Biology of adaptations of aquatic vertebrates (fish, mammals and waterfowl).
Distribution patterns of planktonic and benthic organisms.
Effects of natural and anthropogenic environmental change.
3. Aquatic animals physiology:
Central Nervous System; Pituitary; Pineal gland; Gonads; Thyroid; Liver; Pancreas; Gills; and Kidney.
Practical component:
1. Anatomy and physiology of fish and shellfish
2. Techniques for dissecting animals
3. Biodiversity monitoring, sampling algae and invertebrates
4. Sampling techniques and identification of plankton and benthos
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos da unidade curricular de biologia marinha pretendem fornecer ao estudante
competências relacionadas com a diversidade de espécies marinhas, sua caracterização, distribuição e formas
de adaptação. Aborda também a taxonomia de vertebrados e invertebrados marinhos para possibilitar um
conhecimento aprofundado das espécies marinhas. A fisiologia de animais e as principais funções de cada
órgão será também
abordado na UC para os estudantes poderem dominar conceitos e utiliza-los outras UC posteriores como
recursos marinhos e aquacultura. A resposta dos organismos aquáticos a situações de stress assim como
alguns conceitos básicos de biologia da conservação também são abordados na UC.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of the course in marine biology aim to provide the student skills related to the diversity of marine
species, characterization, distribution and adapting processes. It also addresses the taxonomy of marine
vertebrates and invertebrates to enable a thorough understanding of marine species. The physiology of
animals and the main functions of each part in body will also be addressed in CU in order to allow the students
to understand the concepts and to use them later in other CU as marine resources and aquaculture. The
response of aquatic organisms to stressful situations as well as some basic concepts of conservation biology
are also covered by CU.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo participado, sendo privilegiada a formação interativa mesmo na introdução de conceitos
teóricos e através resolução exercícios nas aulas práticas.
Procura-se levar os alunos a tirar conclusões, orientando-os nesse processo quer nas aulas teóricas como
nas praticas de laboratório. Nas aulas laboratoriais, os alunos efetuam trabalhos experimentais, de acordo
com protocolos, elaborando posteriormente o respetivo relatório. A avaliação da componente teórica é
realizada por avaliação continua através da realização de 2 Testes ou Exame final nas datas previstas no
calendário de exames.
A avaliação do laboratório é realizada com base na realização do tratamento de dados de todos os trabalhos
laboratório em sala aula. A nota final é obtida pela ponderação de 65% (TP) da avaliação continua em teste ou
exame e 35% para componente de desenvolvimento trabalho laboratório. Ambas componentes de avaliação
terão que ser positivas, ou seja com notas superiores 9,5 valores.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive and participative method is used, privileging the interactive training even in the introduction of
theoretical concepts and solving problem in practical classes. It is intended to lead the students to draw
conclusions, guiding them in the process not only in lectures but also in the laboratory practices. In laboratory
classes, students perform experimental work according to protocols provided subsequently preparing the
respective report. The evaluation of theoretical component is performed by continuous evaluation by
conducting two tests or final exam on the dates specified in the exams calendar.
The laboratory evaluation is performed based on the realization of data processing and reports of the
laboratory work in the classroom.
The final grade is obtained by weighting 65% (TP) of continuous assessment test or exam and 35% for the
laboratory work development component. Both evaluation components will have to be positive, i.e. with final
marks higher than 9.5.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A metodologia de ensino recorre ao método expositivo dos conteúdos programáticos, com o apoio de slides
que acompanham a aula, assim como são referidos exemplos e casos práticos e a resolução de alguns
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exercícios de algumas partes da matéria de modo a que o estudante consiga compreender melhor os
conceitos e aplica-los na prática caso tenha de vir a desenvolver algum trabalho nas áreas da biologia
marinha. A disciplina de biologia marinha
tem uma forte componente laboratorial, pretendendo-se ilustrar na prática os conceitos teóricos transmitidos e
desenvolver nos alunos: (1) a capacidade de experimentação e aplicação do método científico; (2)
competências de ‘saber fazer’ associadas à aquisição de conhecimentos técnicos laboratoriais; (3) trabalho
em equipa; e (4) desenvolvimento de espirito crítico e de interpretação de resultados experimentais. Todo o
material das aulas e
sebentas é fornecido na plataforma Moodle. A forma como se desenvolve a metodologia de ensino da unidade
curricular de biologia marinha possibilita aos estudantes a obtenção de grande sucesso na unidade curricular.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methodology refers to expositive method of the syllabus, with the support of slides that
accompany the lectures. Examples and case studies and the resolution of some exercises of some parts of the
program will allow to the student to understand the concepts and to apply them in practice if they need to work
in marine biology area. The marine biology CU has a strong laboratory component, intending to illustrate in
practice the theoretical concepts and develop in students: (1) the trial capacity and application of the scientific
method; (2) 'know-how' skills associated with the acquisition of laboratory expertise; (3) teamwork; and (4)
development of critical spirit and interpretation of experimental results. All material classes and syllabus is
provided in the Moodle platform. The way the teaching methodology of the course of marine biology was
developed, it enables to the students to achieve great success in the course.
3.3.9. Bibliografia principal:
(1) Castro, Peter, Huber, Michael E., 2012. Biologia Marinha, 8ª edição, McGraw Hill (ISBN-13:978-0073524207)
(2) Karleskint, George, Turner, Richard, Small, James W., 2010. Introduction to Marine Biology, 4th edition,
Brooks/cole, Cengage learning (ISBN-13: 978-1133364467)
(3) Levinton, Jeffrey S.. 2012. Marine Biology: Function, Biodiversity, Ecology 4th Edition (ISBN-13: 9780199857128)

Mapa IV - Química / Chemistry
3.3.1. Unidade curricular:
Química / Chemistry
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
António Pedro dos Santos Lopes Castela (30h TP, 30h PL)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dar ao aluno uma visão ampla dos fundamentos da Química, no âmbito da sua formação científica de base.
Estes fundamentos são essenciais nomeadamente à compreensão dos métodos analíticos aplicados ao
Ambiente. Levar o aluno a compreender a relevância da Química nos sistemas naturais, em particular nos
sistemas marinhos e fluviais, bem como nos sistemas de tratamento.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To give the student a broad overview of the fundamentals of chemistry, in its basic scientific training. These
fundamentals are essential to understand the analytical methods applied to the Environment. Understanding
the relevance of chemistry in natural systems, namely in marine and the river systems, as well as in treatment
systems.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Estrutura atómica e ligação química.
2. Ligação química e forças intermoleculares. Fórmulas de Lewis e contributores de
ressonância. Geometrias moleculares. Momento dipolar de ligação e polaridade da molécula.
3. Gases
4. Soluções e concentração de Soluções.
5. Reações químicas e cálculos Estequiométricos.
6. Equilíbrio químico.
7. Termodinâmica química.
8. Equilíbrio ácido-base. Definiçõe de ácidos e bases. Escala de pH. pH. Solução tampão. Titulações.
9. Equilíbrio de Solubilidade: Produto de solubilidade. Determinação da solubilidade de um sal.
10. Reações de oxidação-redução e electroquímica.
11. Riscos e segurança no manuseamento de compostos químicos.
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Trabalhos Laboratoriais:
- Avaliação dos erros do material de vidro
- Preparação soluções
- Determinação do rendimento de reação de precipitação
- Equilíbrio Químico e Princípio de Le Châtelier
- Titulações Ácido-base
- Determinação do produto de solubilidade de um sal e efeito do ião comum
3.3.5. Syllabus:
1. Atomic structure and periodicity.
2. Chemical bond and interactions between molecules. Lewis formulas and resonance
contributors. Molecular geometries. Dipole moment and the polarity of the molecule.
3. Gases.
4. Solutions and concentration of Solutions.
5. Chemical reactions and stoichiometric calculations.
6. Chemical equilibrium.
7. Chemical Thermodynamics.
8. Acid-base equilibrium. Acids and bases definition. pH scale. Buffers. Titrations.
9. Solubility equilibrium. Determination of solubility of a salt.
10. Oxidation-reduction reactions and electrochemistry.
11. Risk and safety rules when working with chemicals.
Experimental works:
- Evaluation of the graduate glassware errors.
- Preparation of Solutions.
- Determination of the yield of a precipitation reaction.
- Chemical Equilibrium: Le Châtelier's principle.
- Acid-base titrations.
- Determination of the solubility product of a salt and common ion effect.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A UC aborda conceitos básicos de Química, desde a Ligação Química às várias formas de Equilíbrio Químico,
cobrindo assim os fundamentos necessários à compreensão da Química Ambiental (análises ambientais,
química envolvida nos sistemas naturais, em particular nos sistemas marinhos e fluviais, bem como em
sistemas de tratamento). Por essa razão a unidade curricular inicia-se abordando temas fundamentais da
ligação química (capítulo 1), soluções e concentrações de soluções (capítulo 2) e cálculos estequiométricos
(capítulo 3).
Estes conceitos são essenciais para a lecionação de conteúdos de equilíbrio químico, com particular relevo
para os equilíbrios ácido-base, de solubilidade e de oxidação redução (capítulo 4, 5 e 6).
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The CU addresses concepts from the Chemical Bond to the various forms of Chemical Equilibrium, thus
covering the fundamentals needed to the understanding of the Environmental Chemistry (environmental
analysis, chemistry in natural systems, namely in marine and river systems, as well as treatment systems).
Therefore, the curricular unit begins by addressing fundamental issues of chemical bonding (Chapter 1),
solutions and concentrations of solutions (Chapter 2) and stoichiometric calculations (Chapter 3). These
concepts are essential for understanding the chemical equilibrium contents, with particular emphasis on the
acid-base equilibrium, solubility and oxidation-reduction (Chapter 4, 5 and 6). These concepts are essential for
learning chemical equilibrium content, with particular emphasis on the acid-base equilibrium, solubility and
oxidation-reduction (Chapter 4, 5 and 6).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo participado, privilegiando-se formação interativa mesmo na introdução de conceitos
teóricos. Procura levar-se os estudantes a tirar conclusões orientando-os nesse processo.
Nas aulas laboratoriais, grupos de 3 a 4 alunos efetuam trabalhos experimentais, de acordo com protocolos,
elaborando posteriormente o respetivo questionário ou relatório.
É obrigatório realização de todos trabalhos experimentais.
Avaliação contínua composta por 2 componentes valendo cada uma com 50% da nota final da UC. As
componentes de avaliação são as seguintes:
a) Avaliação laboratorial: efetuada com base no desempenho em laboratório (25%), relatório/questionários
(50%), discussão de trabalhos (25%).
b) Avaliação por testes: efetuada por 2 testes valendo cada um 50% desta componente.
Avaliação por exames: efetuada por um exame final que valerá cerca de 50% da avaliação global, em que os
restantes 50% da nota final serão obtidos considerando nota da avaliação laboratorial.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Interactive training even in the introduction of theoretical concepts. Students are guided to draw their own
conclusions.
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In laboratory sessions, groups of 3-4 students carry out experimental work, according to provided protocols,
and then developing the respective questionnaire or report.
It is mandatory to carry out all experimental work. Continuous Evaluation consists of two components (50%
each). The evaluation components are the follows:
a) Laboratory evaluation: based on laboratory performance (25%), report / questionnaires (50%), discussion of
the work (25%).
b) Tests evaluation: consists of two tests (50% each).
Exam Evaluation: a final exam that will be with 50% weigh. The other 50% ponderation will be obtained
considering the laboratory evaluation.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Nesta unidade curricular as metodologias de ensino são variadas com o objetivo de que os estudantes
apreendam não só conhecimentos teóricos, mas sejam capazes de desenvolver estes conhecimentos
sabendo-os aplicar no âmbito do curso, Tecnologia do Ambiente e do Mar. Com esse fim são desenvolvidas
metodologias de ensino de cariz mais prático, de resolução e interpretação de problemas, mas também de
índole experimental. Por essa razão a unidade curricular tem uma forte componente laboratorial, pretendendose ilustrar na prática os conceitos teóricos transmitidos e desenvolver nos alunos:
-a capacidade de experimentação e aplicação do método científico;
-competências de ‘saber fazer’ associadas à Química e aquisição de conhecimentos técnicos laboratoriais;
-trabalho em equipa
Essa componente experimental é fundamental para esta unidade curricular, repercutindo-se por isso na
avaliação da UC com um peso de 50% da avaliação final.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In this curricular unit the teaching methodologies are varied in order to guarantee that students not only
acquire theoretical knowledge, but are able to apply this knowledge in the of this course, Environmental and
Marine Technology.
For this purpose more practical teaching methodologies are used, such as solving and interpretation of
problems, but also experimental methodologies are used. For this reason the CU has a strong laboratory
component, which is intended to illustrate the transmitted theoretical concepts with experimental examples,
and develop in students
-the ability to experiment and apply the scientific method;
-the technical skills and 'know-how' associated to the chemistry laboratory;
-team work
This Experimental component is fundamental for the purpose of this CU, which is reflected in the CU
evaluation by a 50% weight on the final evaluation.
3.3.9. Bibliografia principal:
(1) J. Glanville;‘General Chemistry for Engineers’, 2nd ed, Prentice Hall, 2003
(2) T. Fu Yen;‘Environmental Chemistry – Chemical principles for environmental processes’, Prentice Hall, 1999
(3) C. E. Housecroft, E. C. Constable;Chemistry - An integrated Approach, Addison Wesley, 1997
(4) R. Chang;Chemistry, 11th Edition, 2012. ISBN: 0071317872

Mapa IV - Ecologia e Conservação da Natureza / Ecology and Nature Conservation
3.3.1. Unidade curricular:
Ecologia e Conservação da Natureza / Ecology and Nature Conservation
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ricardo Manuel Nunes Salgado (60h TP; 30h PL)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos
- Adquirir conceitos de Ecologia, tendo em conta o ambiente e a qualidade de vida humana.
- Ter capacidade de intervenção de forma mais informada e efetiva na resolução ou prevenção de problemas
ambientais.
- Ser capaz de analisar e estudar ecossistemas terrestres e aquáticos.
- Saber formas de proteção das espécies, dos habitats e conservação da natureza e preservar a
biodiversidade.
Competências
- Caracterizar e estudar ecossistemas terrestres e aquáticos.
- Conhecer as diferentes interações entre os seres vivos a nível comportamental, hábitos alimentares e
reprodutivos.
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- Conhecer a carta biogeográfica de Portugal e como descrever e cartografar a vegetação.
- Estabelecer estratégias de conservação da natureza para preservar a biodiversidade.
- Saber caracterizar os habitats de Portugal e conhecer as espécies e habitats protegidos.
- Saber utilizar conhecimentos de ecologia na gestão e conservação de populações e ecossistemas.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Objectives
- Acquire concepts of ecology, taking into account the environment and the quality of human life.
- To act in a more informed and effective form in order to solve and/or prevent environmental problems.
- Be able to analyze and study terrestrial and aquatic ecosystems.
- Find ways to protect the species, habitats and nature conservation and preserving biodiversity.
Skills
- To characterize and study terrestrial and aquatic ecosystems.
- Know the different interactions between living beings behavioral level, eating habits and reproductive.
- Know the Portugal biogeographical map and how to describe and map vegetation.
- Establish nature conservation strategies to preserve biodiversity.
- To know the habitats of Portugal and meet the protected species and habitats.
- Know how to use knowledge of ecology in the management and conservation of populations and
ecosystems.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.Introdução
Níveis organização dos seres vivos.
2.Biodiversidade
Existente e conhecida. Perda de biodiversidade.
3.Ecologia Evolutiva e Genética de Populações
População, espécie e comunidade. Mecanismos de especiação.
4.Ecologia e Dinâmica das Populações
Características das populações. Tabelas de vida
5.Ecologia Comportamental
Território e área vital. Vida em grupo.
6.Ecologia das Comunidades e Ecossistemas
Classificação. Nicho ecológico. Sucessão ecológica.
7.Ecologia Terrestre
Biomas da Terra. Vegetação mediterrânea.Fauna e habitats de Portugal.
8.Ecossistemas de água doce
Estrutura e produtividade dos ecossistemas.
9.Ecologia Marinha - estuários, zonas costeiras e oceânicas
Física, química e biologia de zonas intertidais. Ecossistemas marinhos.
10.Conservação da Natureza
Proteção e conservação. Medidas Conservação Natureza. Restauração ecológica.
Componente prática:
Inventariação espaços verdes; Clorofila e plâncton; Identificação espécies
3.3.5. Syllabus:
1. Introduction
Levels of organization of living things.
2. Biodiversity
Existing and known.Biodiversity loss.
3. Evolutionary ecology and population genetics
Population, species and community. Speciation mechanisms.
4. Ecology and population dynamics
Population characteristics. Life tables.
5. Behavior and ethologic ecology
Territory and critical area. Group life.
6. Communities and Ecosystems ecology
Classification. Ecological niche. Ecological succession.
7. Terrestrial ecology
Earth Biomes. Mediterranean vegetation. Fauna and habitats of Portugal.
8. Freshwater ecosystems
Structure and productivity of aquatic ecosystems.
9. Marine ecology - estuaries, coastal and ocean areas
Physics, chemistry and biology intertidal zones. Marine ecosystems.
10. Nature conservation
Protection and conservation. Measures for the nature conservation. Ecological restoration.
Laboratory work:
Green areas inventory; Chlorophyll and plankton; Species identification
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7102d4d1-3fb5-4e46... 15-10-2015

NCE/15/00120 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

Página 20 de 104

A primeira parte dos conteúdos programáticos aborda um conjunto de conceitos que caracterizam os
ecossistemas terrestes e que permitem ao estudante adquirir as competências relacionadas com o estudo dos
ecossistemas terrestres. Na 2ª parte doprograma abordam-se os conceitos relacionados com a caracterização
ecológica dos sistemas aquáticos de água doce, salobra e salgada que permitem ao estudante adquirir todos o
conceitos para saber estudar um ecossistema aquático a diversos níveis. Na 3ª parte do programa aborda-se
algumas medidas de conservação da natureza e proteção dos habitats de modo a conciliar as atividades
humanas com a vida selvagem, conceitos importantes para o ordenamento do território e os estudos de
impacte ambiental.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The first part of the syllabus covers a set of concepts that characterize terrestrial ecosystems and allow
students to acquire the skills related to the study of terrestrial ecosystems. In the 2nd part of the program
addresses the concepts related to the ecological characterization of aquatic freshwater, brackish and saltwater
that allows students to get to know all the concepts to study an aquatic ecosystem at different levels. The 3rd
part of the program addresses to identify measures for natural environment preservation and habitat
protection in order to combine human activities with wildlife, important concepts for land use and the
environmental impact studies.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo participado, sendo privilegiada a formação interativa mesmo na introdução de conceitos
teóricos. Procura-se levar os alunos a tirar conclusões, orientando-os nesse processo.
A avaliação da componente teórico-prática é realizada por avaliação continua através da realização de 3
Testes ou Exame final nas datas previstas no calendário de exames. A componente prática laboratorial é
avaliada através da realização de trabalhos de laboratório/campo com apresentação oral no final do semestre
de um trabalho. A nota final é
obtida pela ponderação de 70% da avaliação continua em teste ou exame e 30% para a componente de
trabalho laboratório/campo. Discussão oral do trabalho entregue através de apresentação representa 30% na
avaliação do experimental. Ambas as componentes de avaliação terão que ser positivas, ou seja com notas
superiores 9,5 valores.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Interactive training even in the introduction of theoretical concepts. Students are guided to draw conclusions.
The assessment of the theoretical component is performed by continuous assessment by conducting 3 tests
or final exam on the scheduled dates on the calendar of examinations. The laboratorial component is assessed
by carrying out experimental research with an oral presentation at the end of the semester. The final grade is
obtained by weighting of 70% in the continuous assessment by tests or exam and 30% for the development
component of laboratorial work. Oral discussion of the laboratorial work is delivered through a presentation
that represents 30% in the evaluation of the experimental research. Both components of evaluation need to be
positive, meaning with notes higher than 9.5.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A disciplina tem uma componente prática para além da teórica, pretendendo-se ilustrar na prática os conceitos
teóricos transmitidos e desenvolver nos alunos: 1) a capacidade de pesquisa, aplicação do método científico e
organização de trabalhos escritos e orais; 2) competências de ‘saber fazer’ à aquisição de conhecimentos em
trabalho de equipa; (3) desenvolver espirito crítico sobre problemas e estudos ambientais.
A metodologia de ensino recorre ao método expositivo dos conteúdos programáticos, com o apoio de slides
que acompanham a aula, assim como são referidos exemplos e casos práticos e a resolução de alguns
exercícios de cálculo de algumas partes da matéria de modo a que o estudante consiga compreender melhor
os conceitos e aplica-los na prática caso tenha de vir a desenvolver algum trabalho de caracterização de
ecossistemas terrestres ou aquáticos ou relacionado com as áreas de proteção do ambiente como
conservação da natureza e proteção de habitats. Todo o material das aulas e sebentas é fornecido na
plataforma Moodle. A forma como se desenvolve a metodologia de ensino da unidade curricular de ecologia
possibilita aos estudantes a obtenção de grande sucesso na unidade curricular.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The Ecology has a strong practical component, not only theorical, intending to illustrate in practice the
theoretical concepts and develop in students: (1) the ability to search and apply the scientific method and
organize written and oral work; (2) the technical skills and 'knowhow' associated to the team work, (3) critical
ideas about different environmental problems and studies. The teaching methodology uses the lecture and
expositive method of the program contents, and with the support of slides that accompany the class. Examples
and case studies and solving some exercises are presented in order to the students better uderstand the
concepts and apply them in practice, if they need work on terrestrial or aquatic characterization or in areas
related with environmental protection. All lesson mterials and syllabus is provided in the Moodle platform. The
way it develops the teaching methodology of the course enables students to ecology obtaining great success
in the course.
3.3.9. Bibliografia principal:
(1) Pinto-Coelho, R.M., 2000. Fundamentos em Ecologia. 1ª Edição. ARTMED editora. São Paulo.(ISBN: 85-7307-
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629-1).
(2) Odum, E. P., 2004. Fundamentos de Ecologia. 7ª Edição. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa (ISBN:
9789723101584).
(3) Begon, M., Townsend, C. R., Harper, J. L., 2006. Ecology. Oxford : Blackwell, (ISBN: 1-4051-1117-8)
(4) Townsend, C. R., Begon, M., Harper, J. L., 2006, Essentials of Ecology. Blackwell Publishing (ISBN: 1-40510328-0).
(5) Lidon, F. J. C., Gomes, H.P., Abrantes, A.C., 2005. Plantas de Portugal: Evolução e Taxonomia. 1ª Edição.
Escolar editora. Lisboa. (ISBN: 972-592-178-X).
(6) Wetzel, R.G. 1993. Limnologia. 2ª Edição. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa.
(7) Stumm, W. e Morgen J.J., 1996. Aquatic Chemistry, chemical equilibria and rates in natural waters, 3rd
Edition. John Wiley and sons, inc. Publications. New York.
(8) Day, J. W., Hall, C., Kemp, W., Aranciba, A., 1989. Estuary Ecology. John Willey & Sons. New York.

Mapa IV - Oceanografia / Oceanography
3.3.1. Unidade curricular:
Oceanografia / Oceanography
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Pedro Veiga Ribeiro Cascalho (45TP; 15 PL)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Conhecer as propriedades termodinâmicas, acústicas e óticas da água do mar.
- Analisar as implicações da estratificação e estabilidade no oceano.
- Compreender balanços, fluxos e equações de conservação no oceano.
- Caracterizar massas de água. Análise termohalina.
- Aplicar a equação do movimento em oceanografia.
- Descrever as correntes sem atrito e sem curvatura: o escoamento geostrófico.
- Dominar os conceitos de baroclinicidade, barotropia e correntes sem atrito e com curvatura.
- Conhecer a oceanografia regional: circulação geral e distribuição de massas de água no oceano mundial.
- Descrever as características e padrões de circulação do oceano ao largo da Península Ibérica.
- Descrever, localizar e caracterizar de um ponto vista geológico, químico e sedimentológico os ambientes
marinhos profundos (fontes hidrotermais), de plataforma, vertente e talude (fundo rochoso, sedimentar) e das
zonas costeiras (marés, ondas, ilhas barreiras, estuários) e evolução natural.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
- To know the thermodynamic properties of acoustic and optical seawater.
- To analyze the implications of stratification and stability in the ocean.
- Understanding balance sheets, streams and conservation equations in the ocean.
- To characterize water bodies, thermohaline analysis
- To apply the motion equation in oceanography
- To describe currents without friction and with curvature: the geostrophic flow
- To know the concepts of baroclinicity and barotropic fluid and current without friction and curvature
- To know about the regional oceanography: general circulation and distribution of water masses around the
world.
- Describe the ocean characteristics and the ocean circulation patterns in the Iberian Peninsula
- Describe, locate and characterize a geological, chemical and sedimentological point of view the deep marine
environments (hydrothermal), platform, slope (rocky bottom, sediment) and coastal areas (tides, waves, barrier
islands, estuaries) and natural evolution
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.Propriedades físicas da água do mar
Estratificação e estabilidade no oceano
2.Fisiografia dos fundos marinhos
Batimetria, margens continentais e bacias oceânicas
3.Dinâmica dos Oceanos
3.1.Mecanismos geradores dos movimentos oceânicos
Equações movimento em oceanografia. Circulação oceânica
3.2.Circulação ao largo da Península Ibérica
Sazonalidade do forçamento atmosférico
3.3.Ondas
Progressivas e superficiais. Ação da onda no litoral
3.4.Marés e nível médio do mar
Marés vivas e marés mortas
4.Dinâmica sedimentar
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Origem e natureza das partículas. Correntes superficiais e afloramentos
5.Dinâmica do Litoral
5.1.Litorais arenosos
Modificações de perfil de praia. Ilhas barreira
5.2.Litorais de sapal
Importância dos sapais
5.3.Litorais rochosos
Evolução das arribas
5.4.Estuários
Importância das marés nos estuários
Componente prática
Observação e análise granulométrica sedimentos; Estudo traçadores;Utilização bases dados oceanográficas;
Análise cartas batimétricas.
3.3.5. Syllabus:
1. Physical proprieties of seawater
Stratification and stability in the ocean.
2. Physiography of the seabed
Bathymetry, continental margins and ocean basins.
3. Ocean dynamic
3.1. Generating mechanisms of oceanic movements
Motion equations in oceanography. Ocean circulation.
3.2. Circulation off the Iberian Peninsula
Seasonality of atmospheric forcing.
3.3. Waves
Progressive and surface waves. Wave action on the shoreline.
3.4. Tides and mean sea level
Spring tides and neap tides.
4. Sedimentary dynamic
Origin and nature of particles. Surface currents and coastal outcrops ("upwellings").
5. Coastal dynamic
5.1. Sandy shores
Beach profile changes. Barrier islands.
5.2. Coastal marshes
Importance of the marshes
5.3. Rocky coastal areas
Evolution of the cliffs.
5.4. Estuaries
Importance tidal estuaries.
Laboratory work
Observations and particle size analysis of sediments; Tracer studies; Use of oceanographic databases;
Analysis of bathymetric maps
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A unidade curricular de oceanografia está divida em 2 partes. Numa primeira parte é abordada uma
componente de oceanografia física e numa 2ª parte uma componente de oceanografia geológica. Pretende-se
com os conteúdos programáticos de oceanografia que os estudantes adquiram capacidades de saber
conceitos relacionado com propriedades físicas dos meios marinhos nomeadamente correntes, marés, ondas,
propriedades da água do mar e
sua relação com o transporte de sedimentos na zona da costa. São abordados conceitos relacionados com a
geologia dos fundos marinhos e tipo de solo subaquático assim como sedimentos costeiros (tipos de material,
granulometria, etc). É feita ainda uma abordagem às características geológicas do litoral e às formas de
proteção de arribas e zonas costeiras vulneráveis à erosão costeira como dunas, etc.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The course of oceanography is divided into 2 parts. The first part addresses a physical oceanography
component and a 2nd part of a geological oceanography component. The aim of the programmatic content of
oceanography allows to the students acquire skills and to learn concepts related to physical properties of
marine environments including currents, tides, waves, sea water properties and their relationship with the
sediment transport in the coastal zone. Concepts related to seabed geology, underwater soil types and coastal
sediments (material types, grain size, etc.) are also addressed. An approach to the geological characteristics of
the coast and forms of protection cliffs and coastal areas vulnerable to coastal erosion as dunes, etc is also
addressed.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo participado, sendo privilegiada a formação interativa mesmo na introdução de conceitos
teóricos e através de resolução de exercícios nas aulas práticas. Procura-se levar os alunos a tirar
conclusões, orientando-os nesse processo quer nas aulas teóricas como nas práticas de laboratório. Nas
aulas laboratoriais, os alunos efetuam
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trabalhos experimentais, de acordo com protocolos, elaborando respetivo relatório. A avaliação da
componente teórica é realizada por avaliação continua através da realização de 2 Testes ou Exame final nas
datas previstas no calendário de exames. A avaliação do laboratório é realizada com base na realização do
tratamento dos dados de todos os trabalhos de laboratório em sala de aula.
A nota final é obtida pela ponderação de 65% (TP) da avaliação continua em teste ou exame e 35% para a
componente de desenvolvimento de trabalho laboratório. Ambas as componentes de avaliação terão que ser
positivas, ou seja com notas superiores 9,5 valores.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive method, privileging the interactive training even in the introduction of theoretical concepts and
solving problem in practical classes. It is intended to lead students to draw conclusions, guiding them in the
process both in lectures and in the laboratory practices. In laboratory classes, students perform experimental
work according to protocols provided subsequently preparing the respective report. The evaluation of
theoretical component is performed by continuous evaluation by conducting two tests or final exam on the
dates specified in the exams calendar.
The laboratory evaluation is performed based on processing the laboratory data in the classroom. The final
grade is obtained by weighting 65% (TP) of continuous assessment test or exam and 35% for the laboratory
work development component. Both evaluation components will have to be positive, i.e. with a final mark
higher than 9.5.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A metodologia de ensino recorre ao método expositivo dos conteúdos programáticos, com o apoio de slides
que acompanham a aula, assim como são referidos exemplos e casos práticos e a resolução de alguns
exercícios de cálculo de algumas partes da matéria de modo a que o estudante consiga compreender melhor
os conceitos e aplica-los na prática caso tenha de vir a desenvolver algum trabalho. A unidade curricular de
oceanografia tem uma forte
componente laboratorial, pretendendo-se ilustrar na prática os conceitos teóricos transmitidos e desenvolver
nos alunos: (1) a capacidade de experimentação e aplicação do método científico; (2) competências de ‘saber
fazer’ associadas à aquisição de conhecimentos técnicos laboratoriais; (3) trabalho em equipa; e (4)
desenvolvimento de espirito crítico e de interpretação de resultados experimentais. Todo o material das aulas
e sebentas é fornecido
na plataforma Moodle. A forma como se desenvolve a metodologia de ensino da unidade curricular de
oceanografia possibilita aos estudantes a obtenção de grande sucesso na unidade curricular.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methodology refers to the expositive method of the syllabus, and it is supported with slides that
accompany the class. Examples and case studies and resolution of some calculation exercises are solved in
practical classes in order to the student understand the concepts and apply them in practice if they need to
use in further work. The oceanography has a strong laboratory component intending to illustrate in practice
the theoretical concepts and develop in students: (1) the trial capacity and application of the scientific method;
(2) 'know-how' skills associated with the acquisition of laboratory expertise; (3) teamwork; and (4) development
of critical spirit and interpretation of experimental results. All material classes and syllabus is provided in the
Moodle platform. With these teaching methodology, the oceanography enables to the students to achieve great
success in the CU.
3.3.9. Bibliografia principal:
1. Cascalho, J.P., 2000. Mineralogia dos Sedimentos Arenosos da Margem Continental Setentrional
Portuguesa. Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa.
2. Cascalho, J., Reis, J., 2014. Os minerais pesados e a proveniência sedimentar: estudo de casos do sudoeste
da Península Ibérica. In P Dinis, A. Araújo, S. Monteiro- Rodrigues (Coord.) – Proveniência de materiais
geológicos, APEQ: 57-86.
3. Siedler, G., Church, J. and Gould, J., 2001. Ocean Circulation and Climate. Observing and Modeling the
Global Ocean. Academic Press. International Geophysics Series. Volume 77.
4. Csanady, G. T., 2001. Air-Sea interaction. Laws and Mechanisms. Cambridge University Press.
5. Griffies, S. M., 2004. Fundamentals of Ocean Climate Models. 1st ed. Princeton University Press.
6. Stewart, R. H., 2005. Introduction to Physical Oceanography. Department of Oceanography, Texas A & M
University.

Mapa IV - Matemática II / Mathematics II
3.3.1. Unidade curricular:
Matemática II / Mathematics II
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Patrícia Santos Ribeiro (45h TP, 30hPL)
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3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo desta disciplina é familiarizar os alunos com o método matemático, dotando-os de habilidades
para lidar desembaraçadamente com os mecanismos do cálculo matricial e vetorial, bem como o cálculo
diferencial com funções de variável vectorial, tendo em vista proporcionar-lhes condições para mais tarde,
saberem utilizar os seus conhecimentos em situações da vida real e na área da tecnologia em particular.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The aim of this course is to familiarize students with the mathematical method, providing them with skills to
deal glibly with the mechanisms of matricial and vectorial calculus, as well as with differential calculus of
functions of several variables, in order to provide them conditions to apply this knowledge in real life
situations and in technology.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Matrizes
Definição de matriz; matrizes especiais. Operações algébricas com matrizes. Matriz inversa. Operações
elementares e característica de uma matriz. Sistemas de equações lineares. Inversão de matrizes.
2. Determinantes
Definição, propriedades e métodos de cálculo. Aplicações dos determinantes - inversão de matrizes e Regra
de Cramer.
3. Valores e Vectores Próprios
Definição e determinação de valores e vectores próprios de uma matriz. Polinómio característico,
multiplicidades algébrica e geométrica.
4. Cálculo Vectorial
Definição dos produtos interno, externo e misto. Propriedades e aplicações.
5. Cálculo Diferencial em Rn
6. Campos escalares e vectoriais: noções básicas. Representação de superfícies e conjuntos de nível. Limites
e continuidade em campos escalares e vectoriais. Derivadas parciais, derivadas dirigidas e diferenciabilidade
em campos escalares. Matriz Jacobiana e diferenciabilidade em campos vectoriais. Operadores divergência e
rotacional.
3.3.5. Syllabus:
1. Matrices
Matrix definition, special matrices. Algebraic matrix operations. Inverse matrix. Elementary operations, rank of
a matrix. Linear systems. Gaussian elimination and its application to inverse matrix computation.
2. Determinants
Definition, properties and computing methods. Two applications of determinants: matrix inversion and
Cramer’s Rule.
3. Eigenvalues and Eigenvectors
Definition and computation of eigenvalues and eigenvectors of a matrix. Characteristic polynomial, algebraic
and geometric multiplicities.
4. Vectorial Calculus
Definitions of inner, cross and scalar triple products. Properties and applications.
5. Differential Calculus in Rn
6. Scalar and vector fields: basic definitions. Representation of surfaces and level sets. Limits and continuity in
scalar and vector fields. Derivatives and differentiability in scalar fields. Jacobian matrix and differentiability in
vector fields. Divergence and curl operators.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O estudante deverá ser capaz, no final da UC, de:
Realizar operações algébricas com matrizes.
Calcular a inversa de uma matriz.
Resolver um sistema de equações lineares, aplicando o conhecimento matricial.
Analisar um sistema de equações, discutindo a sua possibilidade de solução.
Calcular o determinante de uma matriz.
Aplicar a noção de determinante ao cálculo da inversa de uma matriz e à resolução de sistemas pela Regra de
Cramer.
Calcular os valores e vetores próprios de uma matriz.
Calcular os produtos interno, externo e misto de vetores.
Interpretar geométrica e/ou fisicamente estes conceitos.
Definir e descrever uma função de várias variáveis, em particular as funções escalares e vetoriais em R2 e R3.
Interpretar, discutir e aplicar os conceitos de limite, continuidade e diferenciabilidade de funções de várias
variáveis, em particular em R2 e R3.
Ser capaz de calcular e interpretar os operadores gradiente, divergência e rotacional.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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The student should be able to:
Perform algebric operations with matrices.
Compute the inverse of a matrix.
Solve a system of linear equations by applying the matrix knowledge.
Analyse a system of equations, discussing the possibility of a solution.
Calculate the determinant of a matrix.
Apply the determinant concept to compute the inverse of a matrix and to solve linear systems by Cramer's
Rule.
Compute the eigenvalues and eigenvectors of a matrix.
Compute the inner, cross and scalar triple products.
Interpret these concepts geometrically and/or physically.
Define and describe a function of several variables, in particular vector and scalar functions in R2 e R3.
Interpret, discuss and apply the concepts of limit, continuity, and differentiability of functions of several
variables, particularly in R2 and R3.
Compute and interpret the gradient, divergence and curl operators.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas Teórico-Práticas: Exposição da matéria seguida de resolução de exercícios.
Aulas Práticas/Laboratoriais: Resolução de exercícios, com eventual recurso ao software MATLAB.
Avaliação contínua com a realização de 2 testes e 4 mini-testes (nas aulas praticas) e/ou avaliação por exame
final.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical-Practical classes: Theoretical exposure of the subjects followed by problems solving.
Practical/Laboratorial classes: Problems solving, occasionally using the software MATLAB.
Continuous assessment with 2 tests and 4 quizzes (in practical classes) and/or evaluation by final examination.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Nas aulas teórico-práticas são apresentados os conceitos fundamentais dos diferentes assuntos do programa
da disciplina e a demonstração dos principais resultados sendo também resolvidos exercícios que ilustram os
tópicos abordados; neste tipo de aulas os estudantes deverão adquirir uma visão global dos temas e das suas
interligações.
Nas aulas práticas/laboratoriais os estudantes realizarão uma série de exercícios, sob a orientação de um
docente e com eventual recurso ao software MATLAB, que lhes permitirá obter uma compreensão mais
aprofundada das matérias tratadas.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In the theoretical-practical classes are presented the basic concepts of the different subjects of the syllabus
and the proofs of the main results, followed by problems solving. In this type of classes students will acquire
an overview of the themes and their interconnections.
In practical/laboratorial classes students will solve a set of exercises, under the guidance of a teacher and
occasionally using the software MATLAB, allowing them to gain a deeper understanding of the subjects
discussed.
3.3.9. Bibliografia principal:
(1) Folhas editadas pelo Departamento de Matemática (disponíveis na reprografia, página da disciplina e
Moodle);
(2) T. M. Apostol, Calculus, Vol2, Reverté, 1994;
(3) C. Luz, A. Matos, e S. Nunes, Álgebra Linear (Volume I), ESTSetúbal, 2002;
(4) A. Monteiro, G. Pinto, C. Marques, Álgebra Linear e Geometria Analítica (Problemas e Exercícios), McGrawHill, 1997;
(5) N. Piskounov, N., Cálculo Diferencial e Integral, Volume II, Lopes da Silva Editora, Porto, 1987;
(6) C. Sarrico, Cálculo Diferencial e Integral para funções de várias variáveis, leituras e exercícios, Esfera do
Caos, 2009;
(7) G. Strang, Linear Algebra and its Applications, Hartcout Brace Jonovich Publishers, 1998.

Mapa IV - Poluição Marinha / Marine Pollution
3.3.1. Unidade curricular:
Poluição Marinha / Marine Pollution
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carla Alexandra Gamelas Albuquerque Pinto Reis (45h TP; 30h PL)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos gerais da aprendizagem:
Dar ao aluno uma visão ampla da poluição marinha, partindo de conhecimentos de oceanografia química.
Objetivos específicos:
- Fornecer os conhecimentos de base sobre cinética química, fundamental ao estudo das reações químicas e
compreensão da degradação de substâncias no ambiente;
- Compreender a relevância ambiental dos equilíbrios de complexação;
- Conhecer as principais famílias de compostos e poluentes orgânicos;
- Conhecer a composição química da água do mar;
- Relacionar nutrientes dissolvidos na água do mar e produtividade primária;
- Reconhecer a importância dos processos químicos nos diferentes ambientes marinhos (ex. anóxicos);
- Conhecer os principais poluentes marinhos, os seus efeitos nos organismos vivos;
- Conhecer algumas técnicas de avaliação de ecotoxicidade;
- Conhecer as principais estratégias de mitigação e controlo da poluição marinha.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
General objectives:
To give the student a broad view of chemistry as part of their basic scientific training in chemical
oceanography.
Specific objectives:
- To provide basic knowledge on chemical kinetics as a basis to understand the study of the chemical
reactions;
- To Understand the environmental relevance of the complexation equilibrium;
- To know the most important families of organic compounds and organic pollutants;
- To know the chemical composition of the sea water;
- Establish the relation between the dissolved nutrients in seawater and primary productivity;
- Recognize the importance of chemical processes in the different marine environments (e.g. anoxic);
- Recognize the main sources of pollution and marine contamination;
- Evaluate the effect on organisms;
- Apply methods of mitigation and control of pollution.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.Cinética Química
2.Complexação metais. Especiação, biodisponibilidade e ecotoxicidade
3.Compostos Orgânicos. Nomenclatura. Forças intermoleculares e distribuição no ambiente. Coef. partição
Kow
4.Química água do Mar
Sais dissolvidos. Lei Marcet. Salinidade, clorinidade
Gases dissolvidos. OD: profundidade compensação, % saturação. CO2: sist. carbonato. Lisoclina,
profundidade compensação CaCO3
Nutrientes. Ciclos biogeoquímicos N, P, Si. Razão Redfield. Eutrofização
Fontes hidrotermais. Ambientes anóxicos: especiação redox pE-pH
5.Poluição marinha
Ecotoxicologia. Parâmetros e ensaios ecotoxicológicos.
POPs. Hidrocarbonetos: águas lastro, poluição em portos. Combate a derrames. Organohalogenados, PAH.
Plásticos.
Modelação dispersão poluentes
6.Controlo poluição marinha
Bioindicadores. Mussel Watch. Sensores passivos. Biomarcadores.
Convenções OSPAR, MARPOL e Estocolmo. DQ Estratégia Marinha.
Lab: -salinidade, clorinidade, OD;-poluente por HPLC; -toxicidade aguda do Cu
3.3.5. Syllabus:
1. Chemistry kinetics
2.Metal Complexation. Speciation, Bioavailability and ecotoxicicity
3.Organic compounds. Nomenclature. Intermolecular Forces and environment distribution. Kow partition coef.
4. Sea water chemistry
Dissolved salts. Marcet Law. Salinity, clorinity
Dissolved gases. DO: compensation depth, saturation %. CO2: carbonate sist.. Lisocline, CaCO3 compensation
depth
Nutrients. Biogeochemical cycles N, P, Si. Redfield ratio. Eutrofication
Hydrothermal vents. Anoxic Environments: redox pE-pH speciation
5.Marine Pollution
Ecotoxicology. Parameters and ecotoxicological tests.
POPs. Hydrocarbons: ballast water, pollution in ports. Fighting Spill. Organohalogenated, PAH. Plastics.
Pollutant dispersion modeling
6.Marine Pollution Control
Bioindicators. Mussel Watch. Passive sensors. Biomarkers.
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OSPAR, MARPOL and Stockholm Conventions. Marine Strategy Directives.
Lab: -salinity, clorinity, DO;-pollutant by HPLC; -Cu accute toxicicity
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Na 1ª parte da UC Poluição Marinha (pontos 1, 2 e 3 do programa): pretende-se transmitir conhecimentos
relacionados com os metais pesados e os compostos orgânicos, principais poluentes químicos que ocorrem
no ambiente marinho. É estudada a complexação dos metais (que influencia a biodisponibilidade e
ecotoxicidade). De igual modo, são estudados os compostos orgânicos e as suas propriedades físicas (que
influenciam a distribuição no ambiente), bem como a cinética de reação.
Na 2ª parte da UC (pontos 4, 5 e 6): são estudadas as características químicas da água do mar. São abordados
os compostos orgânicos persistentes e a dispersão de poluentes nos sistemas marinhos. São ainda
abordadas medidas de proteção e controlo da poluição marinha, nomeadamente no caso de derrames.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In the 1st part of the CU Marine Pollution (points 1, 2 and 3 of the program): the aim is to transmit knowledge
linked to the heavy metals and organic compounds, the main chemical pollutants occurring in the marine
environment. It studied the complexation of metals (which influences the bioavailability and ecotoxicity).
Likewise, organic compounds and their physical properties are studied (influencing the distribution in the
environment), as well as the reaction kinetics.
2nd half of CU (paragraphs 4, 5 and 6) studies the chemical properties of seawater. Persistent organic
compounds and dispersion of pollutants in marine systems are addressed. It also covers measures of
protection and control of marine pollution, particularly in the case of spills.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teórico-práticas, ilustram-se os conceitos teóricos (à medida que eles vão surgindo) através de
exercícios. Os trabalhos laboratoriais visam o mesmo objetivo. Os alunos efetuam os trabalhos laboratoriais
de acordo com os protocolos fornecidos e elaboram o respetivo questionário e/ou relatório.
A nota final é calculada pela fórmula: Nota final = 0.7 x Nota Teórica + 0.3 x Nota Lab
A nota teórica tem um peso de 70% e é obtida pela média aritmética ponderada das notas obtidas nos testes
(mínimo de 2 testes) ou pelo exame final.
A nota de laboratório tem um peso de 30% e é atribuída com base nos questionários e relatórios efetuados, na
discussão dos mesmos e na prestação em laboratório.
A classificação dos testes não pode ser inferior a 8 valores, enquanto a nota no exame não pode ser inferior a
9,5. A nota de laboratório não pode ser inferior a 9,5. A nota final deve ser maior ou igual a 10 após o
arredondamento.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
In TP classes, the theoretical concepts are illustrated through exercises. Laboratory work has the same
purpose. Students perform laboratory work according to provided protocols and write reports / questionnaires.
Theoretical grade weighs 70% of final classification and is obtained by the weighed arithmetic average of
marks obtained in written tests (minimum of 2) or by the final exam classification.
The lab grade weighs 30% of the final grade. The lab grade is evaluated based on written questionnaires and
reports, an oral discussion of them and student performance on lab.
The score of the tests cannot be less than 8 values, while the exam score cannot be less than 9,5. Lab grade
cannot be less than 9,5. The final grade must be greater or equal to 10 after rounding.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Apresentação oral de conceitos seguida de resolução de exercícios. A UC tem uma forte componente
laboratorial, pretendendo-se ilustrar na prática os conceitos teóricos transmitidos e desenvolver nos alunos: a
capacidade de experimentação e aplicação do método científico; competências de ‘saber fazer’ e aquisição de
conhecimentos técnicos laboratoriais; e o trabalho em equipa.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Oral presentation of the concepts and followed by exercise resolution. The CU has a strong laboratory
component, intending to illustrate in practice the theoretical concepts and develop in students: the ability to
experiment and apply the scientific method; -the technical skills and 'know-how'; and team work.
3.3.9. Bibliografia principal:
(1) Millero, F. J., Sonh, M. L., 1996. Chemical Oceanography, CRC Press
(2) Clark, R. B., 2001. Marine Pollution. 5th edition, USA, Oxford University Press
(3) Abel, P. D., Axiak, V., 1991. Ecotoxicology and the Marine Environment. Ellis Horwood Series in Aquaculture
and Fisheries Support. Ellis Horwood Limited, New York
(4) Reemtsma, T., Jekel, M., 2006. Organic pollutants in the water cycle: properties, occurrence, analysis and
environmental relevance of polar compounds
(5) Sawyer, C.N., McCarty, P.L., Parkin, G.F., 2003. Chemistry for environmental engineering and science. 5th
edition, NY, McGraw Hill
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(6) Solomons, T. W. G., Fryhle, G. B., 2002. Organic Chemistry, John Wiley & Sons, NY

Mapa IV - Microbiologia Ambiental / Environmental Microbiology
3.3.1. Unidade curricular:
Microbiologia Ambiental / Environmental Microbiology
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carla Maria de Almeida Amorim Carneiro (30h TP; 45h PL)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Teórica
- Conhecer a contribuição da Microbiologia noutras ciências
- Identificar diferentes classes de microrganismos
- Saber utilizar diferentes metodologias para identificação de microrganismos provenientes de diferentes
meios
- Saber explicar a diversidade de habitats vs necessidades nutricionais e físicas, bem como diferentes formas
de obtenção e armazenamento de energia
- Reconhecer a intervenção dos microrganismos no reciclo da matéria e a sua relevância a nível ambiental
Laboratório
- Saber trabalhar em condições de assepsia
- Conhecer as principais técnicas de inoculação, crescimento, preservação e controlo microrganismos em
laboratório
- Adquirir destreza na manipulação de culturas bacterianas para a sua identificação e isolamento
- Saber determinar a concentração microbiana numa amostra desconhecida fazendo uso do método adequado
- Saber avaliar a qualidade microbiológica numa amostra de água e respectivo enquadrando na legislação em
vigor
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Lectures
-Recognize the contribution of Microbiology in other sciences
-Identify the different classes of microorganisms
-Knowledge of different methods for identification of microorganisms from different backgrounds
-Explain the diversity of habitats vs nutritional needs and physical needs, as well as the different ways of
obtaining and storing energy
-Recognize the intervention of microorganisms in the recycling of matter and its relevance in the environment
Laboratory
-To be able to work under aseptic conditions
-Recognize and practice the key techniques of inoculation, growth, preservation and control of
microorganisms in the lab
-Acquire ability in handling bacterial cultures for the identification and isolation
-Determine the microbial concentration in an unknown sample using the appropriate method,
-Evaluate the microbiological quality of a water sample (wastewater or consumption water) and air, referring to
the legislation
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.Introdução
Âmbito de estudo e perspectiva histórica. Biossegurança.Técnicas de observação microbiana
2.Diversidade biológica
Archaea, Bacteria e Eukarya. Evolução e diversidade.
3.Sistemas de classificação
Fungos e Vírus: Taxonomia e classificação
4.Metabolismo microbiano
Diversidade, regulação e coordenação do metabolismo
5. Crescimento e controlo do crescimento microbiano
Exigências nutricionais e energéticas. Cinética. Medidas diretas e indiretas do crescimento
6. Qualidade microbiológica de uma Água.
Microrganismos como agentes: de poluição hídrica, indicadores e biorremediadores
7. Microbiologia Marinha
Diversidade, distribuição, consórcios. Crescimento e sua regulação. Resistência. Microrganismos aquáticos e
ciclos biogeoquímicos
Componente prática
Microscopia ótica;Técnicas fundamentais em Microbiologia; Pesquisa e identificação de microrganismos;
Análise de água: residual, consumo e marinha; Avaliação da abundância e biomassa em diferentes meios
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3.3.5. Syllabus:
1. Introduction
Study context and historical perspective. Biosafety. Techniques for microbial observation
2. Biological diversity
Archaea, Bacteria and Eukarya. Evolution and microbial
diversity.
3. Classification systems
Fungi and viruses: Taxonomy and classification.
4.Metabolic diversity
Regulation and coordination of metabolism
5.Growth and control of microbial growth
Nutritional and energy requirements. Kinetics. Direct and indirect measures of growth
6.Microbiological quality of water
Microorganisms as agents: of water pollution, pollution indicators, bioremediators
7.Marine Microbiology
Diversity, distribution, joint venture. Growth and its regulation. Aquatic organisms and biogeochemical cycles
Practical component
Optic microscopy; Fundamental techniques in microbiology; Microorganism research and identification; Water
analysis: wastewater; marine, freshwater and tap water; Biomass evaluation in different media
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Na introdução: noções de biosegurança;
Na Biodiversidade biologica: noções de microscopia ótica;
Em Crescimento e controlo do crescimento microbiano: -Técnicas fundamentais em Microbiologia; -Pesquisa
e identificação de microrganismos em diferentes meios;
Em Qualidade microbiológica de uma Água, Microbiologia marinha e Matabolismo microbiano: -Análise de
várias classes de água: residual, doce e de consumo e marinha; -Avaliação da abundância e biomassa em
diferentes meios
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In introduction: Concepts of Biosafety
In biological diversity: Concepts of optical microscopy
In microbial growth and control: -Fundamental techniques in Microbiology; -Research and identification of
icroorganisms
in different media
In Microbiological quality of water, marine microbiology and microbial metabolism: -Analysis of various
classes of water: waste, fresh and tap and marine water; - Biomass evaluation of abundance in different media
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia de ensino nas aulas teóricas baseia-se na exposição dos vários temas com o auxílio slides e nas
aulas de laboratório, trabalhos experimentais dos vários itens abordados na teórica.
A avaliação realizada engloba Exame (mín 9.5 val), Seminário oral (tema à escolha entre temas) e Laboratório
com mini-relatórios. A avaliação em aula tem em consideração autonomia, coordenação do grupo e resultados
obtidos
Está previsto um Teste prático individual (última aula laboratório)
Alunos trabalhadores estudantes que não possam realizar trabalhos experimentais, obtêm frequência
laboratórios por realização de teste global prático que contempla componente escrita e componente prática.
Nota final = 0.8*exame + 0.2*(seminário + lab)
lab =[(mini-relatórios + avaliação em aula) + teste prático]/2
Melhoria classificação apenas em época de recurso. O Professor reserva-se o direito de convocar oral sempre
que considere necessário. Os alunos com classificação ≥ 16 valores serão sujeitos oral.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Lectures: exposure of several issues to be addressed with aid of slide presentations;
Laboratory: experimental work of various subjects covered.
The evaluation includes Exam (minimum 9.5), Oral seminar (theme chosen from provided topics), Laboratory
(with mini reports in each laboratory class). The assessment in class includes autonomy, group coordination
and the obtained results. There is a Practical test (in the last laboratory class).
Working students that can not perform the experimental work, may obtain laboratory frequency through a
comprehensive practical test that includes a written and a practical component.
Final grade = 0.8 *exam +0.2*(oral seminar+lab)
Lab = [(mini reports + assessment in class) + practical test (individual)]/2
The Professor reserves the right to convene an oral evaluation whenever necessary. Students with final grade
≥ 16 are subjected to an oral evaluation.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
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Os conceitos são lecionados nas aulas teóricas com vista à concretização dos objetivos estipulados para a
UC. Todos os trabalhos de laboratório visam concretizar um determinado objetivo (teórico ou prático), através
da prática (saber fazer). Os trabalhos foram selecionados introduzindo sequencialmente a complexidade.
Inicialmente são ensinadas as técnicas base que permitem, a posteriori, efetuar trabalhos mais complexos e
aplicados no âmbito da Microbiologia Ambiental, nomeadamente, no que diz respeito à análise de águas e
solos, preparando os alunos para o que se faz no mundo do trabalho (incluindo novas técnicas e
metodologias). Os resultados obtidos em cada trabalho são analisados e discutidos de forma a que o aluno
consiga mais facilmente alcançar os objetivos propostos. O aluno é incentivado à autonomia por avaliação
direta em sala de aula relativamente à preparação e execução do trabalho experimental. São igualmente
efetuadas avaliações periódicas com vista à preparação da avaliação final individual. Os seminários propostos
são uma forma de integração da matéria lecionada. Os temas selecionados enquadram-se na Microbiologia
Ambiental e por seleção de artigos científicos são apresentados casos em que os microrganismos são
utilizados na resolução de casos ambientais (críticos). A apresentação oral visa em primeiro lugar a
familiarização com a língua estrangeira e coloca o aluno em contacto com um artigo científico, as técnicas
utilizadas, a forma como é estruturado o trabalho científico e como a partir daí são retiradas as conclusões.
Explora igualmente a capacidade de expressão oral perante uma plateia.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The concepts are taught in the lectures in order to achieve the objectives set for the CU. Every laboratory work
aims to achieve a particular goal (theoretical or practical) through practice (hands-on). Complexity is
sequentially introduced in the laboratory work. The basic techniques are taught initially allowing to perform, a
posteriori, more complex jobs on the
theme of Environmental Microbiology (water and soil analysis), preparing students for what is done in the real
work environment (including new techniques and methodologies). The results of each study are analyzed and
discussed so that students can more easily achieve the proposed objectives. The students are encouraged to
autonomy by direct assessment in the classroom, regarding the preparation and execution of the experimental
work. Periodic assessments are also carried out to prepare to the final individual assessment. Seminars intend
to integrate the subjects taught. The selected subjects fall within the Environmental Microbiology and a
selection of scientific papers, where microorganisms are used in solving environmental cases (critical), is
presented. The oral presentation intends, first, the familiarization with the foreign language and puts the
student in contact with a scientific article, the techniques used, how it is structured and how conclusions are
drawn. The oral presentation also explores the ability of speaking before an audience.
3.3.9. Bibliografia principal:
1. McKane, L., Kandel, J. 2nd Ed (1996), Microbiology – essentials and applications, McGrall Hill
2. Atlas, R.M. 2nd Ed (1997), Principles of Microbiology, WBC, Wm. C. Brown Publishers
3. Munn, C. 2nd Ed (2011), Marine Microbiology: ecology and applications, Garland Science Titles
4. Se-Kwon, K. 2013, Marine Microbiology Bioactive Compounds and Biotechnological Applications, WileyVCH, Weinheim
5. Madigan, M.T., Martinko, J.M., Stahl, D., Clark, D.P. 13th Ed.(2015), Biology of microorganisms, Prentice Hall

Mapa IV - Materiais e Reciclagem / Materials and Recycling
3.3.1. Unidade curricular:
Materiais e Reciclagem / Materials and Recycling
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Mafalda Saldanha Guedes (45h TP; 15h PL)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo global da UC é fornecer conhecimento geral dos materiais usados em tecnologias e da sua
estrutura, propriedades, métodos de processamento e de reciclagem. Objectivos específicos são:
- Conhecer os materiais metálicos e propriedades típicas, com relevância para ligas ferrosas e de alumínio.
- Conhecer os materiais cerâmicos, técnicos e tradicionais, e propriedades típicas; conhecer os fenómenos de
sinterização e vitrificação e relação com propriedades de cerâmicos e vidros.
- Conhecer os materiais poliméricos e suas propriedades, técnicas de produção e transformação,
reconhecendo o efeito de aditivos de processamento sobre as propriedades obtidas.
- Conhecer materiais compósitos, com relevância para matriz polimérica reforçada com fibras.
- Conhecer aprofundadamente processos dedicados de reciclagem para cada família de materiais; conhecer as
respectivas vantagens e limitações; conhecer propriedades, mercados e aplicações típicas dos materiais
secundários resultantes.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The overall objective of the unit is to provide general knowledge of materials used in technological
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applications, their structure and typical properties, and their processing and recycling methods. Specific
objectives to achieve are:
- To know metallic materials and their properties, with relevance to ferrous and aluminium alloys.
- To know ceramic materials, both technical and traditional, and their typical properties; to know sintering and
vitrification phenomena and to relate them with ceramic and glass properties.
- To know polymeric materials and their typical properties, production and processing techniques, recognizing
the effect of processing additives on attained properties.
- To know composite materials, with relevance to fibre reinforced polymers.
- To thoroughly know dedicated recycling processes for each family of materials, including their advantages
and limitations and typical properties, markets and common applications of the resulting secondary materials.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.FUNDAMENTOS
Materiais para uso em tecnologia; propriedades típicas. Estrutura cristalina; sólidos amorfos.
2. PROPRIEDADES E ENSAIOS MECÂNICOS
Comportamento à tração, dureza, impacto e fadiga. Separação resíduos por propriedades diferenciadoras.
3. METAIS E LIGAS METÁLICAS
Diagramas de fases. Ferros e aços. Ligas alumínio. Microestrutura e propriedades. Degradação por corrosão.
Proteção. Reciclagem metais; contaminantes; reciclagem sucata ferrosa e ligas alumínio. Propriedades dos
metais secundários.
4. CERÂMICOS E VIDROS
Cerâmicos técnicos e tradicionais; vidro. Cristalização; sinterização. Composição e microestrutura.
Processamento. Propriedades. Reciclagem de vidro.
5. POLÍMEROS
Termoplásticos, termoendurecíveis e elastómeros. Processamento. Propriedades. Reciclagem química e
mecânica. Valorização energética.
6. COMPÓSITOS
Matriz e reforço. Fibras. Compósitos laminados e estruturas sandwich. Propriedades mecânicas específicas
Reciclagem polímeros reforçados com fibras.
3.3.5. Syllabus:
1.FUNDAMENTALS
Materials for technological applications; typical properties. Crystal structure; amorphous solids.
2. PROPERTIES AND MECHANICAL TESTS
Tensile, hardness, impact and fatigue behaviour. Waste separation by differentiator properties.
3. METALS AND ALLOYS
Phase diagrams. Ferrous alloys. Aluminium alloys. Microstructure and properties. Corrosion degradation.
Protection
Metal recycling: pre-processing; contaminants; recycling of ferrous and aluminium alloys scrap. Properties of
secondary metal.
4. CERAMIC AND GLASSES
Technical and traditional ceramic; glass. Crystallization; sintering. Composition and microstructure.
Processing. Properties. Glass recycling
5. POLYMERS
Thermoplastics, thermosets and elastomers. Processing. Properties. Chemical and mechanical recycling.
Energy recovery.
6. COMPOSITES
Matrix and reinforcement.Fibres. Laminates and sandwich structures. Specific mechanical properties.
Recycling of fibre reinforced polymers
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
CONTEÚDO 1: Conhecer materiais para Engenharia. Relacionar estrutura e propriedades.
CONTEÚDO 2: Conhecer e executar ensaios mecânicos. Conhecer propriedades diferenciadoras das famílias
de materiais.
CONTEÚDO 3: Interpretar diagramas de fases e utilizá-los para avaliar gamas de serviço e reciclabilidade.
Interpretar microestruturas de aços e ligas de alumínio. Identificar e prevenir diversos tipos de corrosão.
Conhecer comportamento e propriedades, processamento e aplicação de ligas.
CONTEÚDO 4: Identificar cerâmicos técnicos e tradicionais, processamento, propriedades e aplicações
CONTEÚDO 5: Identificar polímeros, processamento, propriedades e aplicações.
CONTEÚDO 6: Conhecer compósitos, principalmente matriz polimérica reforçada com fibras.
CONTEÚDOS 3, 4, 5 e 6: Conhecer técnicas para separação, descontaminação e reciclagem de metais.
Conhecer aprofundadamente a reciclagem de vidro de embalagem. Conhecer aprofundadamente a reciclagem
de misturas homogéneas e heterogéneas de plásticos.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
SYLLABUS 1: To know materials for engineering applications. To relate materials structure and properties.
SYLLABUS 2: To know and carry out mechanical tests. To know differentiating properties of materials.
SYLLABUS 3: To interpret phase diagrams and use them to evaluate service and recyclability ranges. To
interpret microstructures of steels and aluminium alloys. To identify and prevent various types of corrosion. To
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know the behaviour and properties, processing and application of alloys.
SYLLABUS 4: To identify technical and traditional ceramics, their processing, properties and applications.
SYLLABUS 5: To identify polymers and their processing, properties and applications.
SYLLABUS 6: To know composites, mainly polymer matrix reinforced with fibres.
SYLLABUS 3, 4, 5 and 6: To know techniques for sorting, decontamination and recycling of metals. To
thoroughly know the glass recycling process. To thoroughly know the recycling possibilities for homogeneous
and heterogeneous mixtures of plastics.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Transmissão de conhecimentos através de aulas teórico-práticas com:
- Apresentação de conceitos e correlação entre os diferentes tipos de materiais
- Apresentação de exemplos e casos típicos de materiais, aplicações e metodologia de reciclagem
- Resolução de problemas
Consolidação de conceitos em aula laboratorial, nomeadamente:
- Determinação da densidade de sólidos
- Ensaios mecânicos
- Corrosão galvânica
- Fabrico de compósitos de matriz polimérica
- Separação polímeros
- Separação ligas alumínio
Contacto com a indústria nacional de reciclagem através de visitas de estudo e seminários
Obtenção de frequência por avaliação distribuída exige realização de:
- 2 testes (nota média >= 9,5 val)
- Poster sobre tema reciclagem materiais
- Relatórios trabalho laboratorial
A nota final é calculada por:
Nota final=0,15x(nota poster)+0,35x(nota média relatórios)+0,50x(nota média testes)
A avaliação pode também ser efectuada através de exame final sobre toda a matéria leccionada
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical-practical classes with:
- Presentation of concepts and correlation between different types of materials
- Case studies and examples of typical materials, applications and recycling methodology
- Problem solving
Consolidation of concepts in laboratory classes, namely:
- Determination of density of solid materials
- Mechanical tests
- Galvanic Corrosion
- Manufacturing of polymer matrix composites
- Polymer separation
- Aluminum alloy separation
Contact with the national recycling industry through field trips and seminars
Frequency by continuous assessment requires:
- Two tests (average grade> = 9.5 val)
- Poster on a materials recycling theme
- Laboratory work reports
The final grade is calculated by:
Final note = 0.15x (poster grade) + 0.35x(reports average grade) + 0.50x (tests average grade)
Frequency can also be achieved through a final examination on all subjects covered.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
As aulas são compostas por uma parte expositiva onde são apresentados os conceitos fundamentais, seguida
de exemplos de aplicação. Para facilitar a compreensão das matérias os estudantes são estimulados a fazer a
resolução de exercícios e de casos de estudo, e a executar demonstrações em ambiente laboratorial. Os
estudantes executam ainda trabalhos de pesquisa bibliográfica sobre temas de reciclagem de materiais,
construindo um poster que é apresentado publicamente na ESTSetúbal/IPS no âmbito das atividades da
Semana de cursos. O contacto com empresas da área (através de visitas de estudo e seminários) contribui
para aumentar a percepção dos estudantes relativamente à relevância industrial da Licenciatura em geral e à
importância dos temas de reciclagem de resíduos sólidos industriais em particular.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Classes consist of an expositive part, were fundamental concepts are presented, followed by application
examples. To facilitate understanding of the syllabus, students are encouraged to solve exercises and case
studies, and to carry out demonstrations in laboratorial environment.
Students also carry out a bibliographic research task on topics of engineering materials recycling, aiming to
prepare a poster that is publicly displayed on ESTSetúbal/IPS as part of the Course Week activities. Contact
with real industry and engineers through filed trips and seminars toil to increase the students' perception
regarding the degree of industrial relevance of the degree in general, and on the importance of the topics of
industrial solid waste
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recycling in particular.
3.3.9. Bibliografia principal:
(1) GUEDES, M. - Tópicos de Reciclagem de Materiais: Sebenta de apoio à unidade curricular de Materiais e
Reciclagem, ESTSetúbal/IPS, 2011
(2) CALLISTER, W. D. - Materials Science and Engineering: An Introduction, John Wiley & Sons, 2000
(3) RAO, S. R. - Resource Recovery and Recycling from Metallurgical Wastes. Elsevier, 2006.
(4) BRANDRUP, J. – Recycling and Recovery of Plastics. Hanser Publishers, 1996.

Mapa IV - Termodinâmica / Thermodynamics
3.3.1. Unidade curricular:
Termodinâmica / Thermodynamics
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Francisco dos Santos Fernandes (45h TP; 30h PL)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecimentos fundamentais em Termodinâmica, como sejam: Terminologia na área da Termodinâmica,
Propriedades de Substâncias Puras, Simples e Compressíveis, Primeira Lei da Termodinâmica Aplicada a
Sistemas Fechados e a Sistemas Abertos, Segunda Lei da Termodinâmica, Entropia, principais Ciclos
Termodinâmicos.
O estudante deverá saber criar modelos para a resolução de problemas; aplicar propriedades termodinâmicas
e realizar balanços de energia e massa; identificar no ambiente que o rodeia os fenómenos físicos
relacionados com a termodinâmica; realizar cálculos em diversos sistemas de unidades; trabalhar em grupo e
produzir relatórios.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The domain of fundamental knowledge in thermodynamics, such as: terminology in the area of
thermodynamics, properties of pure compressible substances, first law of thermodynamics applied to closed
and open systems, the second law of thermodynamics, entropy, main thermodynamic cycles. At the end of the
course the student should know how to create models for problem solving, apply thermodynamic properties
and perform mass and energy balances, identify the environment that surrounds the physical phenomena
related to thermodynamics, perform calculations in various systems of units, working in groups and produce
reports.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Revisões sobre Grandezas e Unidades Físicas.
2. Conceitos e definições introdutórias em Termodinâmica.
3. Propriedades de Substâncias Puras, simples e compressíveis. Gases ideais.
4. Primeira Lei da Termodinâmica. Conceitos Mecânicos de Energia. Trabalho e Energia. Cinética. Energia
Potencial. Trabalho de Expansão ou Compressão. Energia dum Sistema. Variação de Energia. Transmissão de
Calor. Análise Sistemas Fechados. Análise de Ciclos. Termodinâmicos. Análise de Sistemas Abertos.
5. Segunda Lei da Termodinâmica. Reservatórios de energia térmica. Máquinas térmicas. Rendimento de
conversões de energia. Frigoríficos e bombas de calor. Processos reversíveis e irreversíveis. Ciclo de Carnot.
Princípios de Carnot.
6. Entropia. Desigualdade de Clausius. Princípio do aumento de entropia. Variação de entropia de substâncias
puras. Eficiências isentrópicas.
7. Ciclos Termodinâmicos. Breve Descrição dos ciclos ideais mais significativos para produção de trabalho.
3.3.5. Syllabus:
1. Revisions on Dimensions and Units.
2. Introductory concepts and definitions in Thermodynamics.
3. Properties of pure substances, compressible and simple. Ideal Gases.
4. First law of Thermodynamics. Mechanical energy concepts. Work and kinetic energy. Potential Energy.
Expansion or compression work. Energy of a system. Energy variation. Heat Transfer. Closed systems
analysis. Thermodynamic cycles analysis. Open systems analysis.
5. The Second Law of Thermodynamics. Thermal energy reservoirs. Thermal machines. Thermal efficiency.
Refrigerators and heat pumps. Reversible and irreversible processes. Carnot cycle. Principles of Carnot.
6. Entropy. Entropy. Clausius inequality. Principle of increase of entropy. The entropy variation of pure
substances. Isentropic efficiencies.
7. Thermodynamic cycles for work production. General description of most important ideal cycles.
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3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos articulam-se diretamente com os objectivos.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents are based directly upon the objectives.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular compreende aulas teórico-práticas e a execução de trabalhos laboratoriais.
Na avaliação estão previstos 4 módulos a realizar presencialmente na plataforma moodle nos horários das
aulas de laboratório ou a combinar com os respectivos docentes.A aprovação na modalidade de módulos ou
no exame faz-se com a obtenção de 10 valores. A nota final da alternativa módulos é a ponderação de:
Módulo 1 (pond 15%): Unidades e Conceitos Introdutórios.
Módulo 2 (pond 27.5%): Propriedades Termodinâmicas.
Módulo 3 (pond 35%): Primeira Lei.
Módulo 4 (pond 22.5%): Segunda Lei, Entropia e Ciclos.
Os estudantes que utilizem o procedimento de repetição dos módulos não terão acesso à época normal de
exame, porque tal corresponde aos objectivos do exame da Época Normal.
Média ponderada dos testes *75%+NLaboratório*25% ou Nota do Exame*75%+NLaboratorio*25% (incluindo
época de recurso e época especial).
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The curricular unit understands theoretical-practical lessons and the execution of laboratories works. In the
assessment are provided 4 modules to perform in person in the Moodle platform during the laboratorial
classes or supervised with the respective professor. The approval in the modules form or by examination is
obtained with 10 values. The final score in the modules form is the weighting:
Module 1 (pond 15%): Units and introdutory concepts;
Module 2 (pond 27.5%): Thermodynamic proprieties;
Module 3 (pond 35%): Fist law;
Module 4 (pond 22.5%): Second law, entropy ans cycles.
Students who use modules repeat the procedure and they will no have access to the nomal period of
examination, because this corresponds to the objectives of the examination of the normal season.
Weighted average of the tests*75%+NLaboratory*25% or Examination mark*75%+NLaboratory*25% (including
time feature and special time).
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A matéria é apresentada nas aulas teórico-práticas e os conceitos exemplificados e testados em muitos
exercícios e trabalhos laboratoriais. Os estudantes dispõem igualmente de testes de preparação na plataforma
e-learning Moodle. A bibliografia de referência constitui igualmente um suporte importante, dado a sua
natureza didática, assertiva com as aulas, com abundantes exemplos e com um largo conjunto de exercícios
para praticar.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The matter is presented in the theoretical-practical lessons and the concepts illustrated and tested in many
exercises and laboratory work. The students equally make use of tests of preparation in the platform e-learning
Moodle. The bibliography is also an important support, given its didactic nature, assertive with classes, with
abundant examples and with a broad set of exercises to practice.
3.3.9. Bibliografia principal:
(1) Yunus A. Çengel e Michael A. Boles, TERMODINÂMICA, 5ª Ed, McGrawHill, 2007. ISBN: 85-86804-66-5.
(2) Guilherme de Almeida, Sistema Internacional de Unidades (SI) Grandezas e Unidades Físicas Terminologia,
Símbolos e Recomendações, Plátano Editora

Mapa IV - Ordenamento do Território e Informação Geográfica / Spatial Planning and Geographic Information
3.3.1. Unidade curricular:
Ordenamento do Território e Informação Geográfica / Spatial Planning and Geographic Information
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Luis Pedro dos Santos Cerqueira (60h TP)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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Cláudio Miguel Garcia Loureiro dos Santos Sapateiro (30h PL)
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC visa o estudo do Ordenamento do Território (OT) e da informação geográfica (IG) em conjunto. A
componente de OT tem como principais objetivos:
- Estudar OT nas suas múltiplas vertentes, como disciplina científica, técnica administrativa e política que se
desenvolve numa perspetiva interdisciplinar e integrada.
- Explorar fundamentos da atuação em OT, apresentando diferentes abordagens ao planeamento e gestão
territorial.
- Adquirir conhecimentos dos instrumentos apoio ao OT, através do estudo e dos mecanismos de integração
de variáveis ambientais e paisagísticas.
A componente de IG, proporciona uma introdução ao desenvolvimento, à terminologia e aplicação dos
Sistemas de Informação Geográfica (SIG):
- Definir natureza dos SIG e componentes chave da área estudo da IG.
- Estabelecer relações entre tecnologia, dados, métodos e organizações no uso de SIG.
- Identificar principais questões relacionadas com desenho, criação, funcionamento e problemas associados
ao SIG.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This CU aims to study spatial planning (SP) and geographic information (GI). The SP component´s main
objectives are:
- Study SP in its multiple facets, as a scientific discipline, an administrative technique and policy to develop an
interdisciplinary and integrated perspective.
- To explore fundamentals performance in SP, presenting different approaches to Planning and Land
Management.
- To acquire knowledge of instruments that support the land management, through its study and the
environmental and landscape variables integration mechanisms.
The IG component provides an introduction to the development, terminology and application of Geog. Inf.
Systems (GIS):
- To provide a description of the scope and nature of GI studies.
- To define the nature of GIS and the key components of the geographic information.
- To establish the relationship between technology, data, methods and organizations in the use of GIS.
- To identify the key issues related with design and problems of GIS.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Ordenamento do território (OT)
1.Introdução ao planeamento e OT
Evolução histórica
2.O processo de planeamento em OT
Níveis, escalas e evolução.
3.Instrumentos de Ordenamento do Território
Sistema urbano; mobilidade e acessibilidade. REN e RAN. PDR e PO e PDM. Participação do público em OT.
4.Planeamento de Infraestruturas Verdes
Corredor verde
5.Ordenamento do Litoral e Gestão Integrada da Zona Costeira
Ocupação áreas sensíveis e vulneráveis. Domínio Público Marítimo
Informação Geográfica (IG)
1.Sistemas de Coordenadas e Georreferenciação de Informação
Projeção cartográfica e transformação coordenadas
2.Técnicas de aquisição
GPS, fotografia aérea e deteção remota
3.Modelos conceptuais e modelação geográfica
Modelos Digitais. Base de Dados. Qualidade dados geográficos
4.Princípios de funcionamento e organização das aplicações de SIG
Visualização de dados. Dados espaciais e georreferenciados e tabelas
Apresentação e edição de dados. Bibliotecas Digitais
3.3.5. Syllabus:
Spatial planning (SP)
1.Introduction to SP
Historical evolution .
2. The planning process
Levels, scales and evolution.
3. Spatial planning tools
Urban system, mobility and accessibility. REN and RAN. RDP and OP and MP. Public participation in SP.
Planning.
4. Green infrastructure planning
Green corridor
5. Coastal Management and Integrated Coastal Zone planning
Occupation of environmentally sensitive and vulnerable areas. The Maritime Public Domain.
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Geographic information (GI)
1. Coordinate systems and Geo referencing information.
2. Acquisition techniques
GPS, aerial photography and remote sensing.
3. Conceptual models and geographic modeling
Digital Models. Database. Quality of geographic data.
4. Operation and organization of GIS applications principles
GIS concepts. Data visualization. Inquire GIS databases. Working spatial data, with tables and georeferenced
data. Edit data and data presentation.
Cartography produced through GIS. Digital libraries.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A primeira parte dos conteúdos programáticos aborda um conjunto de conceitos importantes
de base e de fontes de informação para a gestão do território que incluem o planeamento e
ordenamento do território (POT). Aborda também os diferentes instrumentos e ferramentas
disponíveis para a formação de um técnico envolvido nas questões de POT. Foca-se também
na abordagem da importância de incorporação de áreas verdes e de proteção do litoral e
ambiental para o melhor desenvolvimento económico das regiões.
Na segunda parte do programa, abordada nas aulas laboratoriais, de informação geográfica
pretende-se que os estudantes adquiram conceitos de gestão do território através dos
sistemas de informação geográfica, usando plataforma informática em que vão utilizar dados
concretos de informação territorial e trabalha-la em ambiente SIG.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The first part of the syllabus covers a number of important concepts base and sources of
information for land management including planning and land use planning. Also deals with
various instruments and tools available for the formation of a technician involved in spatial
planning issues. It also addresses the importance of incorporating green areas and coastal
environmental protection to improve the economic development of regions.
The second part of the program, in laboratory classes, in geographic information lectures, it is
intended that students acquire concepts of territory and land management through
geographic information systems and using IT platform to apply to concrete data of territorial
information and works with it into GIS environment.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Componente OT
Método expositivo participado, sendo privilegiada a formação interativa mesmo na introdução de conceitos
teóricos. Procura-se levar os alunos a tirar conclusões, orientando-os nesse processo. A avaliação da
componente teórica é realizada por avaliação continua através da realização de 1 Teste ou Exame final nas
datas previstas no calendário de exames. A componente prática é avaliada através da realização de trabalho
prático de pesquisa. Nota de OT é obtida pela ponderação de 70% da avaliação continua em teste ou exame e
30% para o trabalho prático. Ambas componentes de avaliação terão ter notas > 9,5 valores.
Componente IG
Método participado, sendo privilegiada a formação interativa mesmo na introdução de conceitos teóricos em
plataforma informática de SIG. A avaliação é realizada através de um trabalho prático em SIG. A nota terá de
ser > 9,5 valores.
Nota final da UC de OTIG = 60% nota em OT + 40% nota em IG. Nota final terá de ser > 9,5 valores.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Spatial planning (SP) component
Participative and expositive method, being privileged interactive training in the introduction of theoretical
concepts. It is intended to lead the students to draw conclusions, guiding them in the process. The evaluation
of the theory is carried out by continuous assessment by performing 1 test or final exam on the dates specified
in the exams calendar. The practical component is assessed by conducting practical research work . The SP
grade is obtained by weighting 70% of the continuous assessment test or exam and 30% for the practical work
of development component. Both evaluation components will have to be positive, > 9.5
Geographic information (GI) component
Participative method, being privileged interactive training in the introduction of theoretical concepts in IT
platform of GIS The evaluation is carried out through practical work to develop in GIS. The grade must be > 9.5
Final grade UC SPGI = 60% of SP + 40% of GI. Final score must be > 9.5.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A disciplina tem uma componente prática para além da teórica, pretendendo-se ilustrar na prática os conceitos
teóricos com recurso aos fundamentos base da metodologia Problem Based Learning (PBL) promovendo uma
perspetiva integradora e prática da matéria desenvolvendo nos estudantes: 1) a capacidade de pesquisa,
aplicação do método científico e organização de trabalhos escritos e orais; 2) competências de ‘saber fazer’ à
aquisição de conhecimentos em trabalho de equipa; (3) desenvolver espirito crítico sobre a área de
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ordenamento do território e informação geográfica. A metodologia de ensino recorre ao método expositivo dos
conteúdos programáticos, com o
apoio de slides que acompanham a aula, assim como são referidos exemplos e casos de estudo e a resolução
de alguns exercícios nas aulas TP, de modo a que o estudante consiga compreender melhor os conceitos e
aplica-los na prática caso tenha de vir a desenvolver algum trabalho na área de SPGI. O uso de plataforma
informática de SIG nas aulas laboratoriais permite ao estudante compreender melhor as potencialidades das
ferramentas de SIG na gestão territorial. Todo o material das aulas e sebentas é fornecido na plataforma
Moodle. A forma como se desenvolve a metodologia de ensino da unidade curricular de SPGI possibilita aos
estudantes a obtenção de grande sucesso na unidade curricular.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The course has a practical component in addition to the theoretical in order to illustrate in practice, the
theoretical concepts by the use of the problem base learning methodology (PBL) in order to develop in
students: 1) the ability to research, application of scientific method and organization of written and oral work;
2) skills 'know-how' to acquire knowledge in teamwork; (3) develop critical spirit on the land area of the
territory and geographical information.
The teaching methodology refers to the lecture method of the syllabus, with the support of slides that
accompany the class, as well as examples and case studies and the resolution of some exercises in the TP
classes, in order to students understand the concepts and to apply them in practice if they need to develop
some work on SPGI area. The use of GIS software platform in laboratory classes allows students to better
understand the potential of GIS tools in territorial management. All material classes and syllabus is provided in
the Moodle platform. How develops the teaching methodology of the course of SPGI enables students to
achieve great success in the course.
3.3.9. Bibliografia principal:
1. Fadigas, Leonel, 2011, Fundamentos ambientais do ordenamento do território e da paisagem, Lisboa,
Edições Silabo, 2ª edição.
2. Oliveira, Fernanda Paula, 2009, Portugal: território e ordenamento, Coimbra, Almedina, 1ª edição.
3. Greed, Clara, 2000, Introducing Planning, London, Athlone Press, 3rd edition.
4. Partidário, Maria do Rosário, 1999, Introdução ao Ordenamento do Território, Lisboa, Universidade Aberta, 1ª
edição.
5. Lobo, Manuel Costa. et Al. “Normas Urbanísticas”, vol. I, II, III e IV, Direcção Geral do Ordenamento do
Território, Universidade Técnica de Lisboa, 1990-1993.
6. Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J., Rhind, D.W., 2010, Geographic Information Systems and
Science, New York, John Wiley & Sons, 3rd Edition.
7. Matos, João, 2008, Fundamentos de Informação Geográfica, Lisboa, Lidel, 5ª edição.
8. Cosme , António, 2012, Projeto Em Sistemas de Informação Geográfica, Lidel.

Mapa IV - Mecânica de Fluidos / Fluids Mechanics
3.3.1. Unidade curricular:
Mecânica de Fluidos / Fluids Mechanics
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Nuno Humberto Costa Pereira (60h TP; 15h PL)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se com esta UC que alunos desenvolvam o interesse pelo estudo da MF, que dominem os principais
conceitos da estática e dinâmica dos fluidos para responder às solicitações práticas. No final da UC os alunos
deverão ser capazes:
- Determinar força e seu ponto de aplicação numa superfície plana submersa;
- Determinar pressão lida por qualquer manómetro de coluna de líquido;
- Desenhar diagrama de corpo livre de objetos submersos ou flutuantes e determinar as forças envolvidas;
- Identificar e caracterizar o regime dum escoamento; calcular as perdas de carga no interior de condutas;
determinar as curvas das instalações;
- Caracterizar o tipo de turbomáquina consoante escoamento no seu interior; interpretar curvas
características; determinar pontos de funcionamento; Avaliar a possibilidade de ocorrer cavitação em bombas;
Determinar curvas de associação de bombas;
- Determinar as formas de canais mais eficientes; determinar caudais em canais; caraterizar regime do
escoamento.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The main objective of this UC is to develop the student’s interest in the study of fluid mechanics, in order to
know the main subjects of statics and dynamics of fluids to solve themost common problems that arise in
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engineering.
At the end of this UC the students should be able to:
- Determine the force and its point of application on a submerged flat surface;
- Determine the pressure indicated by any liquid column manometer;
- Draw the free body diagram of floating or submerged objects and determine the forces involved;
- Identify and characterize the flow regime; calculate the losses of the flows inside pipelines; determine the
system curve;
- Characterize the type of turbomachinery depending on the inside flow; interpret characteristic curves;
determine operating points, selection of pumps and blowers; evluate the possibility to occur cavitation in
pumps;
- Determine the most efficiency channel shapes; determine the flow rate; characterize the flow regime.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.Conceitos introdutórios
Leis básicas da Física; Noção caudal volúmico e mássico; Propriedades termodinâmicas dos fluidos
2.Viscosidade dos fluidos
Viscosidade dinâmica e cinemática
3.Distribuição de pressão num fluido
Lei Pascal; Pressão e gradiente de pressão; Eq. fundamental da hidrostática; Forças hidrostáticas
4.Escoamento de fluidos
Equação continuidade, Bernoulli e energia
5.Regimes escoamento
Escoamento laminar e turbulento; Nº Reynolds; Perfis de velocidade
6.Escoamento viscoso em condutas
Perdas por atrito; Perdas carga localizada e condutas
7.Aplicação e seleção bombas e ventiladores
Tipos; Curvas características; Seleção; Choque hidráulico
8. Escoamento em superfície livre
Distribuição pressões e velocidades; Nº Froude; Regolfo; Ressalto hidráulico
9. Medições hidráulicas
Dispositivos medição e controlo pressão, nível e caudal
Componente Laboratorial:Determinação viscosidade; Banco Hidraulico; Banco perdas carga; Banco bomba
centrifuga
3.3.5. Syllabus:
1. Fluid concept: Notion of volume flow and mass flow rate; Thermodynamic properties of fluids.
2. Viscosity of the fluid: dynamic and kinematic viscosity
3. Distribution of pressure in a fluid: Pascal's Law, Equation of hydrostatics; Impulse.
4. Flow of fluids: Bernoulli and energy equations; Continuity equation
5. Flow regimes: laminar and turbulent flow, Reynolds N., velocity profiles
6. Viscous flow in ducts: Friction in laminar and turbulent flow; minor losses, losses in pipe systems; System
curve.
7. Application and selection of pumps and fans: Performance curves; Similarity laws; Operating point;
Matching pumps to system characteristics; Net positivesuction head.
8. Flow in free surface: Types of movement; Delivery pressures and speeds; Froude number; Backwater;
Hydraulic jump
9. Hydraulic measurements
Measuring devices and pressure control, level and flow rate
Laboratorial component: Viscosity determination;Hydraulic Bank; Bank head losses; Bank of centrifugal pump
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
- Conceitos introdutórios
Sabe caracterizar as diferenças entre sólido, liquido e gasoso e calcular o caudal volúmico e mássico.
- Viscosidade dos fluidos
Sabe caracterizar a viscosidade e como a medir. Sabe os parâmetros que a influenciam.
- Distribuição de pressão num fluido
Sabe calcular a pressão e aplicar a equação da hidrostática. Sabe calcular a pressão lida com líquidos. Sabe
determinar as forças em superfícies e de impulsão.
- Escoamento de fluidos, a equação de Bernoulli e de energia
Sabe aplicar equações, escolhendo bem os pontos. Sabe desenhar as linhas de energia e piezométrica.
- Regimes do escoamento
Sabe identificar o regime do escoamento e forma dos perfis de velocidade. Sabe como medir velocidade.
- Escoamento viscoso em condutas
Sabe calcular perdas dos escoamentos e curvas das instalações.
- Aplicação e seleção bombas e ventiladores
Sabe determinar ponto de funcionamento e selecionar máquinas. Sabe determinar curvas de associação e
altura máxima de aspiração.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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- Introductory concepts
Know differences between solid, liquid and gaseous and how to calculate the mass and volume flow rate.
- Viscosity Fluid
Knows how to measure and characterize the viscosity. Know the parameters that influence it.
- Pressure distribution in a fluid
Know how to calculate the pressure and apply hydrostatics equation. Know how to calculate pressure with
liquids manometers. Know how to determine forces on surfaces and buoyancy.
- Flow of fluids and the Bernoulli´s and energy equations
Know how to apply the equations, choosing the best points. Can sketch the energy and hydraulic grade lines.
- Flow regimes
Can identify the flow regime and the shape of the velocity profiles. Know how to measure the velocity.
- Viscous flow in ducts
Know how to calculate losses and the system curve.
- Application and selection of pumps and fans
Knows how to determine the operating point and select the machines. Know how to calculate the net positivesection head in pumps.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas Teórico-Práticas (2x2h por semana): método expositivo participado e método demonstrativo. Aulas
Laboratoriais: método experimental (ensaio laboratoriais sobre aulas TP). Os ensaios laboratoriais
complementam conceitos introduzidos nas aulas teórico-práticas.
* Avaliação Contínua:- Dois testes;- Duas séries de problemas;- Laboratórios
- Dois testes (70%) - Nota mínima de 8,5V; Média aritmética mínima: 9,5V
- Problemas propostos (5%) - Entrega obrigatória (sem nota mínima)
- Laboratórios (25%) - Obrigatórios (nota mínima de cada laboratório: 9,5V)
* Avaliação por exame final: - Exame final; - Laboratórios
* Avaliação por exame final:
- Exame (70%) - Nota mínima: 9,5V
- Laboratórios (30%) - Obrigatórios (nota mínima de cada laboratório: 9,5V)
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical-practical (2x2h per week): theoretical exposure of subjects with student’s interaction (using a
projector for presentation of content, movies and exercises) and demonstration method (with practical
problems solved by students).
Practical-laboratorial classes (1x1h per week): experimental method (laboratorial experiments
to apply the theoretical subjects). Laboratorial experiments complement the concepts introduced in
theoretical-practical classes and enable contact with real equipment and work.
* Continuous assessment: - Two written tests; - Two series of problems; - Laboratories
- 2 tests (70%) - minimum mark 8.5V; minima average: 9.5V
- Proposed Problems (5%) - Deliver obligatory (without minimum mark)
- Laboratories (25%) - Obligatories (minimal mark in each lab: 9.5V)
* Final exam assessment: - One written final exam;- Laboratories
- Exam (70%) - Minimum mark: 9.5V
- Laboratories (30%) - Obligatories (minimal mark in each lab: 9.5V)
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
As aulas Teórico-Práticas são compostas por uma parte expositiva onde são apresentados os conceitos
fundamentais das diferentes matérias, onde se utiliza um videoprojector para apresentar os diapositivos com
os conteúdo e que incluem figuras e filmes ilustrativos.Durante a exposição da matéria teórica são propostos
para resolução pelos estudantes pequenos problemas práticos de aplicação direta dos conceitos. No final do
capítulo são propostos e resolvidos pelos estudantes problemas aglutinadores dos vários conceitos teóricos.
Os problemas propostos enquadram-se em áreas com interesse na engenharia e na especialidade do curso.
Os estudantes são estimulados a participar na resolução dos exercícios e final são resolvidos no quadro.
Nas aulas Práticas-Laboratoriais os estudantes realizam em grupo, sob a supervisão do docente, trabalhos
práticos com guias específicos onde se introduz alguns conceitos teóricos, se explica o procedimento
experimental, se identificam os dados e os objetivos a atingir com o trabalho. No relatório obrigatório os
estudantes descrevem o trabalho realizado, apresentam e comentam os resultados obtidos e respondem às
questões colocadas sobre o
trabalho.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The theoretical-practical classes consist in a presentation of the fundamental concepts of the various subjects,
with use of a projector to display the slides with the content including illustrative figures and movies. To
complement the theoretical subjects, during the classes are proposed small practical applications to be solved
by the students. At the end of the chapter several problems are proposed to be solved by students covering
various theoretical concepts. The proposed problems fall into areas of interest in engineering. Students are
encouraged to participate in practical exercises resolution, which and are solved by the teacher at the end.
In the Practical-Laboratorial classes a group of three students do their work, under the supervision of the
teacher. The practical works are supported by specific guidelines, which introduce some theoretical concepts,
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explain the experimental procedure, the data to be collected and identify the goals to be achieved with the
experiment. A final report must be written to describe the work, present and comment the results and answer
the specific formulated questions.
3.3.9. Bibliografia principal:
(1) Robert L. Mott;Applied Fluid Mechanics, Prentice-Hall, Inc., 1994. ISBN: 0-02-384231-8
(2) Frank M. White;Mecânica dos Fluidos, McGraw-Hill, 2002. ISBN: 858680424X
(3) Cengel, Yunus A. ; Cimbala, John M.;Mecânica dos Fluidos - Fundamentos e Aplicações, McGraw-Hill, 2006.
ISBN: 8586804584

Mapa IV - Poluição Sonora / Noise Pollution
3.3.1. Unidade curricular:
Poluição Sonora / Noise Pollution
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Nuno António Neves Nunes (45h TP)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecimento do fenómeno das vibrações. Conhecer os componentes de um sistema vibratório e do
fenómeno de ressonância. Saber o princípio do isolamento de vibrações em equipamentos.
Saber o que é o som e as características fundamentais do som. Gamas de frequências e de amplitude audível
pelo ouvido.
Conhecer as grandezas pressão, intensidade e potência sonoras. Escala logarítmica e o decibel. Saber somar
e subtrair grandezas em dB.
Espetro sonoro e filtros de oitava. Conhecer as curvas isofónicas e as curvas ponderadoras (A, B, C e D).
Saber o princípio básico de funcionamento de um sonómetro e de um dosímetro.
Conhecer a anatomia do ouvido humano e o efeito do ruído no sistema auditivo e no corpo humano.
Conhecer modo de propagação do som através ar e estruturas.
Saber calcular a potência sonora de um equipamento.
Conhecer processos para diminuir ruído industrial.
Conhecer a legislação de ruído mais significativa para a UC.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Knowledge of basic of mechanical vibrations. Acknowledge of components of a vibration system and
resonance phenomenon. To know the principle of the vibration isolation.
Must know what is the sound and the fundamental relations of the sound. Range of frequency and range of
amplitude audible by ear.
To know the main quantities: pressure, intensity and power of a sound. Logarithmic scale and the decibel.
Learn to add and subtract quantities in dB.
Sound spectrum and octave filters. To know the equal loudness curves and weighting curves (A, B, C and D).
To know the operation of a sound level meter and a dosimeter.
To know the anatomy of the human ear and the effect of noise on hearing and in the human body.
Mode of sound propagation through air and structures.
To know how to calculate the sound power of a device.
Must meet processes to reduce industrial noise.
To know the noise regulation more significant for this UC.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.Conceitos básicos sobre Vibrações. Sistemas mecânicos de 1 gdl. Fenómeno de ressonância.
2. Acústica. Som. Pressão, intensidade e potência sonora. Níveis sonoros. Escala dB. Sonómetros. Ruido
industrial e ambiental. Legislação e normas aplicáveis.
3. Acústica marinha. Propagação do som no mar. Perturbações na transmissão do som. Fontes de ruido
submarino e ruido ambiente. Efeito na fauna marinha. Legislação aplicável.
3.3.5. Syllabus:
1. Vibrations basic concepts. Mechanical systems of1 gdl. Resonance phenomenon.
2. Acoustics. Sound. Pressure, intensity and sound power. Sound levels. dB scale. Sound level meters.
Industrial and environmental noise. Applicable laws and regulations.
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3. Marine acoustics. Sound propagation at sea. Disturbances in the transmission of sound. Underwater noise
and environmental noise sources. Effect on marine fauna. Applicable law.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O conteúdo programático foi elaborado tendo em consideração os objetivos da unidade curricular.
Foi dividido em duas partes distintas a saber: vibrações e acústica. Teve-se em atenção que a parte das
vibrações compreende cerca de 20% do tempo pelo que se reflete no conteúdo programático.
Na parte das vibrações o conteúdo programático permite transmitir os conhecimentos estabelecidos nos
objetivos de uma forma simples para ajudar à compreensão dos fenómenos acústicos.
Na parte da acústica o conteúdo programático pretende satisfazer os objetivos estabelecidos.
Inicialmente apresentam-se os conceitos bases e posteriormente as ferramentas de análise nomeadamente
filtros e curvas ponderadoras. O conhecimento de equipamento de medição de ruído é considerado. O efeito
do ruído no corpo humano, a propagação do som e as medições das grandezas mais relevantes foram
considerados no conteúdo programático.
Por último, aborda-se legislação conforme referido nos objetivos.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus has been prepared taking into account the objectives of the curricular unit's.
Was divided into two parts namely vibrations and acoustics. Had kept in mind that some of the vibrations
comprises about 20 % of the time which is reflected in the syllabus.
On the vibrations of the curriculum allows to transmit the knowledge objectives set out in a simple way to help
understanding of acoustic phenomena.
In the acoustic part of the syllabus aims to meet the objectives set.
It presents the basic concepts of analysis tools including filters and weighting curves. The sound level meter is
presented and studied. The effect of noise on the human body, sound propagation and measurement of
relevant quantities were considered in the syllabus.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas Teórico-Práticas: Exposição da matéria seguida de resolução de problemas;
Realização de trabalhos relacionados com o estudo do som e ruído.
A avaliação é constituída por dois testes (Tt) ou um Exame (Ex) e dois trabalhos laboratoriais (TL1 e TL2).
A Nota Final (NF) é dada por: NF = 0.3 (Tt1+Tt2) + 0.4 MTL ou NF = 0.6 Ex + 0.4 MTL (em que MTL é a média
aritmética simples dos trabalhos de laboratório).
As notas dos Testes não podem ser inferiores a 8 valores, enquanto a nota do Exame não pode ser inferior 9,5.
A Nota Final, NF, tem de ser maior ou igual a 10 valores após arredondamento.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical-Practical classes: Theoretical exposure of the subjects followed by problems solving;
Realization of practical works related to the subject of sound and noise.
The assessment is done by performing two tests (Tt) or an examination (Ex) and two laboratories works (TL1
and TL2). The final grade (NF) is given by NF = 0.3 (Tt1 Tt2 +) + 0.4 MTL or NF = 0.6 + 0.4 Ex MTL (in which MTL
is the simple arithmetic average of the laboratories works).
The score of the tests cannot be less than 8 values, while the exam score cannot be less than 9,5. The final
grade, NF, must be greater or equal to 10 after rounding.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
As aulas Teórico-Práticas são compostas por uma parte expositiva onde são apresentados osconceitos
fundamentais das diferentes matérias, seguida da resolução de exercícios que facilitam a compreensão das
mesmas e a sua aplicação. Os estudantes são estimulados a participar na resolução dos exercícios.
Nas aulas laboratoriais os estudantes em grupo, realizam sob a supervisão do docente, trabalhos práticos com
guias específicos e apresentação de relatório, ou resolvem exercícios para consolidação da matéria lecionada.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The Theoretical-Practical classes are composed by an expositive part, where the fundamental concepts of the
different subjects are presented, followed by problems solving. The students are stimulated to participate in
the resolution of the problems.
In the laboratorial classes the students in group, perform under the teacher supervision, practical work with
specific guidelines and final report presentation, or solve exercises to consolidate the subjects taught.
3.3.9. Bibliografia principal:
(1) Hanbook of Acoustics, Rossing, T. D, Springer, 2006
(2) Encyclopedia of Acoustics, Part XIII, Wiley, 2007
(3) Acoustics and the Built Environment , A. Lawrence , Elsevier Applied Science, 1989
(4) Engineering Principles of Acoustics, Noise and Vibration Control, D. D. Reynolds, Allyn and Bacon Inc.,
1981
(5) Environmental and Architectural Acoustics , Z. Maekawa et al. , E&FN Spoon, 1994
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(6) Acoustics and Noise Control , B. J. Smith et al., Longman, 1982

Mapa IV - Métodos de Análises Ambientais / Environmental Analysis Methods
3.3.1. Unidade curricular:
Métodos de Análises Ambientais / Environmental Analysis Methods
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carla Alexandra Gamelas Albuquerque Pinto Reis (30h TP; 45h PL)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Maria Tavares da Mata
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1.Objetivos gerais:
Ministrar conhecimentos fundamentais no domínio das análises físico-químicas de amostras ambientais,
levando à compreensão da relevância (ambiental, sanitária e de saúde pública) dos principais parâmetros
presentes na legislação.
Pretende-se que o aluno adquira os conhecimentos sobre análises ambientais, necessários:
-diagnóstico e monitorização qualidade do ambiente
-estudo riscos e impactes ambientais
-operação e controlo dos sistemas de tratamento.
2. Objetivos específicos:
- Conhecer a legislação aplicável a águas, lamas e solos.
- Conhecer o significado dos diferentes parâmetros ambientais, sanitários e saúde pública.
- Conhecer as principais técnicas analíticas.
- Ser capaz de efetuar amostragem, determinações analíticas e análise estatistica em águas, águas residuais,
solos, lamas e resíduos
- Ser capaz de verificar a conformidade do resultado obtido com legislação ambiental, fazer uma análise crítica
dos resultados e proposta de ações corretivas.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1.General outcomes:
Fundamental knowledge in the field of physical-chemical analysis of environmental samples, leading to the
understanding of the environmental and public health relevance of the main parameters in the legislation. It is
intended that students acquire the knowledge on environmental analysis required to:
- monitoring of environmental quality
- assess environmental risks and impacts
- operate and control of treatment systems.
2. Specific outcomes:
- Know the legislation that is applicable to water, sludge and soils.
- Know the meaning of the different parameters, in environmental and public health terms
- Know and practice the main analytical techniques
- Be able to correctly perform samling, analytical determinations and statistica analysis on waters, wastewater,
soil, sludge and wastes
- Be able to verify the conformity of the obtained results with the environmental legislation - critical analysis of
results and propose corrective actions
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.Introdução
Análises físico-químicas na monitorização dos sistemas naturais, operação e controlo de tratamento de águas
e águas residuais. Principais contaminantes da água e solo.
2. Legislação aplicável
Águas, águas residuais, solos, lamas. Normas de Qualidade.
3. Análise estatística de resultados
Precisão, exatidão e limite deteção; Erros; análise estatística de resultados.
4. Amostragem: equipamentos e técnicas
5. Determinação parâmetros de qualidade ambiental
5.1.Principais métodos análise
Análise volumétrica, gravimétrica; métodos instrumentais
5.2. Parâmetros de qualidade ambiental
Significado e relevância dos diferentes parâmetros: Cloretos; Condutividade; Acidez;
Alcalinidade;Dureza;Cor;Turvação; Sólidos; OD; CBO; CQO; Oxidabilidade; Azoto; Fósforo; Fe e Mn; Cloro
residual
5.3. Acreditação de laboratórios
Norma ISO 9001/ISO17025
Componente prática laboratorial
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Determinação analítica por métodos de referência em: águas; lamas, solos e resíduos
3.3.5. Syllabus:
1. Introduction
Physical-chemical analysis in monitoring of natural systems and the operation and control of water and
wastewater treatment systems. Main contaminants in water and soil.
2. Applicable Legislation
Water, wastewater, soils, sludges. Quality standards.
3. Statistical analysis of results
Precision, accuracy and detection limit; Errors; Statistical analysis of results
4. Sampling: equipment and techniques
5. Determination of environmental quality parameters
5.1. Main methods of analysis
Volumetric and gravimetric analysis; instrumental methods
5.2. Environmental quality parameters
Meaning and relevance of the different parameters: Chlorides; Conductivity; Acidity; Alcalinity; Hardness;
Color; Turbidity; Solids; Dissolved Oxygen; BOD; COD; Oxidability; Nitrogen; Phosphorus; Fe and Mn;
Residual Cl
5.3. Laboratory accreditation systems
Norm ISO 9001 / ISO17025
Laboratory component
Analytical determinations by reference methods in waters, sludges, soil and wastes
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Conteúdo programático (vd ponto 3.3.5) Objetivos (vd ponto 3.3.4.):
Cap. 1. Introdução > 1. Objetivos gerais
Cap. 2. Legislação aplicável > Objetivos 2.1. e 2.5.
Cap. 3. Análise estatística dos resultados > Objetivos 2.4. e 2.5.
Cap. 4. Amostragem > Objetivo 2.4.
Cap. 5.1. Principais métodos de análise > Objetivos 2.3. e 2.4.
Cap. 5.2. Parâmetros de qualidade ambiental > Objetivos 1., 2.2., 2.4., 2.5.
Componente prática laboratorial > Objetivos 1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Syllabus (see point 3.3.5) Objectives (see point 3.3.4):
Chapter 1. Introduction > 1. General outcomes
Chapter 2. Applicable legislation > Objectives 2.1. and 2.5.
Chapter 3. Statistical analysis of results > Objectives 2.4. and 2.5.
Chapter 4. Sampling > Objective 2.4.
Chapter 5.1. Main methods of analysis > Objectives 2.3. and 2.4.
Chapter 5.2. Environmental quality parameters > Objectives 1., 2.2., 2.4., 2.5.
Laboratory component > Objectives 1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teórico-práticas (TP) são lecionados os conceitos com o auxílio de slides e são resolvidos
exercícios relativos a cada parâmetro. Pretende-se no entanto que a abordagem seja muito prática, pelo que é
dado um grande enfoque à componente laboratorial da disciplina. Nas aulas laboratoriais, os parâmetros
estudados são determinados em vários tipos de amostras (águas, águas residuais, lamas, solos e resíduos).
Avaliação por exame (mínimo 9.5 val.; 60% da classificação final) e componente laboratorial (mínimo 9.5 val.;
40% da classificação final). A avaliação da componente laboratorial é efetuada tendo em conta os relatórios e
as folhas de registo de resultados, bem como a discussão oral dos relatórios (15 minutos).
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
In TP classes, the concepts are taught with the aid of slide presentations and exercises are solved concerning
each parameter. It is intended a very practical approach and so there is a strong focus on the laboratory
component of the course. In laboratory classes, the studied parameters are determined in various types of
samples (water, wastewater, sludge, soil and waste).
Evaluation by exam (minimum 9.5 val.; 60% of the final grade) and laboratory component (minimum 9.5 val.;
40% of the final grade). The evaluation of the laboratory component includes the reports and the result sheets,
as well as an oral discussion of the reports (15 minutes).
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A disciplina tem uma forte componente laboratorial, pretendendo-se que o aluno saiba determinar
experimentalmente os principais parâmetros caracterizadores de uma água, água residual, lama ou solo.
Pretende-se consolidar as competências de ‘saber fazer’ e conhecimentos técnicos laboratoriais e
desenvolver o espírito de trabalho em equipa.
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3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The curricular unit has a strong laboratory component, intending that the student effectively knows how to
experimentally determine the main parameters that characterize a water, wastewater, sludge or soil.
Practical laboratory skills and 'know-how' are strengthened and team work is developed.
3.3.9. Bibliografia principal:
1. Sawyer, N.C.; McCarty, P.L.; Parkin, G.F. ; Chemistry for Environmental Engineering and Science, McGraw
Hill International Editions, 2003
2. Quevaulier, P.; Quality Assurance for Water Analysis. Water Quality Measurements Series, European
Comission, John Wiley & Sons, 2002
3. Benilde Mendes e J.F. Santos Oliveira; Qualidade da água para consumo humano ,Lidel, 2004. ISBN:
9789727572748
4. Leonore S. Clesceri, Arnold E. Greenberg, Andrew D. Eaton; Standard Methods for examination of water and
wastewater, American Water Works Association, American Public Health Association, Water Environment
Association, 22nd ed. ISBN: 9780875530130
5. Reeve, R. N.; Introduction to Environmental Analysis, John Wiley and Sons, 2002. ISBN: 0-471-49294-9
6. I. Strangeways; Measuring the natural environment, Cambridge University Press, 2003, 2nd ed

Mapa IV - Climatologia e Alterações Climáticas / Climatology and Climate Change
3.3.1. Unidade curricular:
Climatologia e Alterações Climáticas / Climatology and Climate Change
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Fernando Henrique Mayordomo Cunha (45h TP, 30hPL)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar alunos para compreender como os parâmetros climáticos e os factores que os explicam, na sua
dinâmica, interferem com as acções do Homem e vice-versa, nomeadamente nas repostas bióticas terrestres e
marítimas. Analisa ainda os diferentes impactos, adaptações e mitigação das alterações climáticas na
sociedade.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Provide students to understand how climatic parameters and the factors that explain, in its dynamics, interfere
with the actions of the man and vice versa, particularly land and sea biotic responses. It also analyzes the
different impacts, adaptations and mitigation of climate change in society- Integrate problematic acid
deposition, greenhouse effect, ozone depletion, urban heat island with atmosphere and climate system.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Clima
Parâmetros do clima. Normal climática. Classificações climáticas
2. A atmosfera os Oceanos e o Sistema Climático
Circulação global da atmosfera. Massas ar, frentes, depressões e anticiclones. Circulação superficial nos
oceanos
3. Transferência radiação na atmosfera
Absorção e emissão radiação electromagnética
4. Dinâmica do sistema Climático
Balanço radiativo da Terra. Efeito estufa
5. Forçamento radiativo
Balanço de carbono. Relatórios do IPCC
6. Variabilidade lenta no sistema climático
Regimes de circulação nas latitudes médias e trópicos
7. Projeções do Clima futuro.
Simulação do clima. Eventos extremos
8. Respostas do Ambiente e aumento do nível do mar
Respostas do ambiente terrestre e marinho
9. Impactos
Adaptações e mitigação das alterações climáticas. Impactos nas diversas atividades
Componente prática:
Análise casos estudo em MatLab; Tratamento dados meteorológicos e climáticos
Análise dados precipitação e identificação potenciais impactos no solo
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3.3.5. Syllabus:
1. Climate
Climate parameters. Climate normal. Climate Ratings
2. The atmosphere, Oceans and Climate System
Movement of the global atmosphere. Air masses, fronts, depressions and anticyclones. Surface circulation in
the oceans
3. Transfer of radiation in the atmosphere
Absorption and emission of electromagnetic radiation.
4 System Climate Dynamics
Radiative balance of the earth. Greenhouse effect.
5. Forcing radioactive
Carbon balance. IPCC reports.
6. Slow variability in the climate system
Circulation systems at mid-latitudes and the tropics
7. Projections of future climate
Weather simulation. Extreme events
8. Environmental Responses and rising sea level
Responses of terrestrial and marine environment
9. Adaptation and mitigation of climate change
Impacts in diverse activities
Practical component:
Case study analsys in MatLab; Meteorologic and climatic data treatment; Rain data and soil impacts analysis
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O programa está dividido em 2 partes distintas. Numa 1ª parte são apresentadas as características e
propriedades da atmosfera e dos oceanos que interagem no sistema climático. Numa 2ª parte são
apresentados os conceitos e instrumentos para o estudo da variabilidade climática e das alterações climáticas
provocadas por factores externos (incluindo a influência das atividades humanas). São ainda apresentados os
métodos para avaliar os Impactos provocados por estes fenómenos assim como as estratégias de adaptação e
mitigação implementadas em resposta às actuais alterações do clima e às projetadas no futuro.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The program is divided into two distinct parts. A 1st part presents the characteristics and properties of the
atmosphere and oceans interact with the climate system. A Part 2 presents the concepts and tools for the
study of climate variability and climate change caused by external factors (including the influence of human
activities). It also presents methods to
assess the impacts caused by this phenomena as well as the adaptation and mitigation strategies implemented
in response to the current climate changes and projected in the future.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão utilizados meios audiovisuais para explanação da matéria, em simultâneo com demonstrações teóricas.
Serão explicados e resolvidos alguns exercícios práticos. São realizados trabalhos laboratoriais, que
consistem em: aplicações internet ou desenvolvidas em MATLAB e que permitem compreensão conceitos
lecionados nas aulas teórico-práticas; trabalho pesquisa na Internet em sites sugeridos e outros que permita
aquisição conhecimentos para resolução problemas.
A avaliação distribuída consiste em: 1 teste (T) com classificação mínima de 8,5 valores; 3 Trabalhos
Laboratoriais (TL), realizados em grupo e cujo relatório também será realizado na aula de laboratório. 1
Trabalho Temático (TT), em grupo e apresentado e discutido nas aulas de laboratório. Cálculo da Classificação
Final: NF = 20% (TL) + 20% (TT) + 60% (T). A nota mínima do exame é de 8.5 valores.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Audio-visual are used for explanation of the theory subjects of physics and chemistry of atmosphere, together
with theoretical demonstrations. Practical exercises are explained and solved. Work on Internet search and
other sites suggested allowing knowledge acquisition for solving problems; internet applications or developed
in MATLAB and allow understanding concepts taught in class theoretical and practical and laboratorial
assignments.
The distributed evaluation consists of: 1 test (T) with a minimum grade of 8.5 values; 3 Laboratory Work (TL), in
group and whose report will also be conducted at lab class. 1 Thematic Working (TT), and group presented and
discussed in lab classes. Final grade: NF = 20% (TL) + 20% (TT) + 60% (T). The minimum score of the exam is
8.5 values.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O estudo da UC de Climatologia e Alterações Climáticas é exigente devido às diferentes abordagens dos
assuntos em contextos também muito diversificados. É requerido ao estudante a compreensão das
características físicas e químicas da atmosfera e dinâmica de dispersão de poluentes na atmosfera e com
potenciais efeitos da camada de ozono, efeito de estufa e alterações climáticas. O estudante é incentivado a
pesquisar e a fundamentar o entendimento dos conceitos apreendidos assim como a sua abordagem na
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resolução de exercícios/problema, através da aplicação de técnicas desenvolvidas para o efeito.
A metodologia de ensino recorre ao método expositivo dos conteúdos programáticos, com o apoio de slides, e
são apresentados exemplos e casos práticos e exercícios resolvidos de modo a que o estudante consiga
compreender melhor os conceitos e aplica-los na prática. São disponibilizadas bases de dados e ferramentas
para cálculo e apoio na resolução de problemas.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The study of CU climatology and climatic changes can be subject to the different approaches in very diverse
contexts. Students are required to understand the physical and chemical characteristics of the atmosphere and
dynamics of pollutant dispersion in the atmosphere and potential effects of the ozone layer, greenhouse effect
and climate change. The student is encouraged to research and substantiate the understanding of concepts
learned as well as their approach to problem solving / problem through the application of techniques
developed to the effect.
The teaching methodology uses the lecture method of the syllabus, with supporting slides, and case studies
and examples and solved exercises are presented so that students can better understand the concepts and
apply them in the practice. Databases and tools to support the calculation and problem solving are provided.
3.3.9. Bibliografia principal:
(1) Ahrens, C. D.; Meteorology Today, 9th Edition, Brooks/Cole., 2000, 2009. ISBN: 978-0-0495-55574-2
(2) Miranda, P. M.A, Meteorologia e Ambiente, Universidade Aberta, 2001
(3) Ahrens, C. D., Meteorology Today, Brooks/Cole., , 2000
(4) Holton, R. James; An Introduction to dynamic Meteorology, Elsevier, 2004
(5) Strahler, A. and Strahler, A.; Physical Geography, Willey, 1997

Mapa IV - Probabilidades e Estatística / Probability and Statistics
3.3.1. Unidade curricular:
Probabilidades e Estatística / Probability and Statistics
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Paula Cristina Sequeira Pereira (60h TP)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Aplicar os conceitos de variável aleatória e sua distribuição;
- Resolver problemas envolvendo modelos e distribuições de probabilidade com variáveis discretas e com
variáveis contínuas;
- Compreender o conceito de amostra aleatória e resolver problemas envolvendo distribuições amostrais;
- Saber caracterizar e aplicar estimadores;
- Construir e interpretar intervalos de confiança;
- Identificar e aplicar o teste de hipóteses adequado às situações concretas;
- Relacionar os testes de hipóteses com os intervalos de confiança;
- Ser capaz de construir e analisar um modelo de regressão linear simples.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
- Apply the concepts of random variable and its distribution;
- Solve problems involving models and probability distributions with discrete variables and with continuous
variables;
- Understand the concept of random sample and solve problems involving sampling distributions;
- Characterize and apply estimators;
- Construct and interpret confidence intervals;
- Identify and apply the appropriate hypothesis test;
- Identify the relation between hypothesis testing and confidence intervals;
- Build and analyze a simple linear regression model.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Variáveis Aleatórias
Noção de v.a. Funções associadas a v.a discretas e contínuas. Valor esperado, variância e desvio padrão;
caracterização e propriedades.
2. Distribuições Teóricas (DT): DT Discretas; Binomial e Poisson; Caracterização. DT Contínuas; Exponencial,
Uniforme e Normal; Breve referência às distribuições t-Student, Qui-Quadrado e F de Snedecor.
3. Elementos da Teoria da Amostragem: População e amostra. Amostra Aleatória e Estatística. Distribuições
Amostrais.
4. Elementos da Teoria da Estimação: Estimador; Propriedades. Estimativas pontuais e por intervalos.
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Intervalos de confiança.
5. Testes de Hipóteses (TH): Hipótese nula e alternativa, região crítica, nível de significância, regra do teste,
potência do teste e erros de 1ª e 2ª espécie. TH envolvendo parâmetros de populações normais.
6. Regressão Linear Simples: Recta de regressão. Estimação dos parâmetros pelo Método dos Mínimos
Quadrados. Noção de resíduo. Coeficiente de correlação linear empírico.
3.3.5. Syllabus:
1. Random Variables: Concept of r.v. Functions for discrete and continuous r.v Expected value, variance and
standard deviation, characterization and properties
2. Theoretical Distributions (TD): Discrete DT; Binomial and Poisson; Characterization. Continuous DT;
Exponencial, Uniform and Normal. Brief reference to the Student-t, Chisquare and Snedecor F DT properties
3. Elements of Sampling Theory: Population and sample. Random Sample and Statistic. Sampling. Distribution.
4. Elements of Estimation Theory: Concept of Estimator; properties. Point and Interval Estimates. Confidence
intervals.
5. Hypothesis Testing (HT): Null and alternative hypothesis, critical region, significance level, decision rule of
the test, errors type I and type II and power of the test. Parametric HT of normal populations.
6. Simple Linear Regression: Regression line. Parameter estimation of best linear fit using the least squares
approach. Concept of residuals. Empirical linear correlation coefficient.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os conteúdos programáticos da unidade curricular encontram‐se estruturados de acordo com as
competências previstas nos objetivos. Em cada tema são abordados os conceitos teóricos fundamentais e as
aplicações práticas através da resolução de problemas, utilizando as ferramentas básicas de Probabilidades e
de Estatística que permitam aos estudantes analisar determinados fenómenos de natureza aleatória,
enquadrados no âmbito da Tecnologia, nomeadamente no reconhecimento e aplicação de modelos
probabilísticos, na dedução e aplicação de intervalos de confiança e de testes de hipóteses, e na construção e
análise de modelos de regressão linear simples.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The curricular unit contents are structured, regarding its suitability for the intended learning outcomes.
Therefore, each subject approaches fundamentals concepts and practical applications by solving problems
using the basic tools of Probability and Statistics to enable students to analyze certain phenomena of random
nature, framed in the context of technology, particularly in the recognition and enforcement of probabilistic
models, the deduction and application of confidence intervals and hypothesis testing, and the construction
and analysis of simple linear regression models.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Presencial em aulas teórico práticas, combinando método expositivo e resolução de problemas;
- À distância na plataforma Moodle, acedendo aos conteúdos da UC através de slides, vídeos, exercícios
resolvidos e propostos, propondo a realização de atividades semanais.
Avaliação contínua através da realização de quatro mini-testes (MT) no Moodle e de um teste final (TF)
presencial. A nota final resulta da média ponderada 0.2MT+0.8TF, desde que essa nota não seja inferior à
classificação obtida no teste final. Para aceder ao teste final a nota mínima nos mini-testes é de 5 valores e a
média dos quatro mini-testes não pode ser inferior a 9.5 valores. No teste final a nota não pode ser inferior a 8
valores. A aprovação na UC exige
uma nota ponderada ou uma nota no teste final não inferior a 9.5 valores.
A avaliação da aprendizagem pode ainda ser realizada por exame nas épocas definidas pelo Conselho
Pedagógico da ESTSetúbal.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
- Classroom lectures through a combination of lecture method and problem solving;
- E-learning in the Moodle platform, providing access to the contents of UC through slides, videos, and solved
and proposed exercises, promoting the holding of weekly activities.
Continuous assessment is done along similar lines, by performing four mini-tests (MT) in the e-learning
platform and a final test (FT) face. The final mark results of the weighted average 0.2MT +0.8FT, since such
value is not less than the mark obtained in the final test. To access the final test the minimum mark obtained in
the minitests is 5 and the average values of the four mini-tests can not be less than 9.5. The final test score can
not be less than 8. The approval in the curricular unit requires a weighted mark or a mark in the final test not
less than 9.5.
The final evaluation can also be accomplished by an exam according to the schedule defined by the
Pedagogical Council of ESTSetúbal.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
As metodologias utilizadas estão centradas no conhecimento dos conceitos e nas suas aplicações.
Na forma presencial promove-se a transmissão de conteúdos de probabilidades e estatística e a sua aplicação
através da resolução de problemas, na sua maioria em contextos relacionados com a tecnologia.
Através do ensino à distância, a disciplina e o trabalho autónomo propostos nas atividades semanais,
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concorrem para a exploração dos temas abordados.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Methodologies used are centered on knowledge of concepts and their applications.
With the classroom lectures are promoted the transmission of probability and statistical contents and its
application through problem solving, mostly in contexts related to technology.
E-learning methodology, promotes discipline and autonomous work throw the weekly activities proposed,
deepening the probability and statistical contents covered.
3.3.9. Bibliografia principal:
(1) Folhas editadas pelo Departamento de Matemática (disponíveis na reprografia da ESTS e na página da UC
no Moodle).
(2) Murteira, B.; Antunes, M.,2012, Probabilidades e Estatística, Volumes 1 e 2, Escolar Editora.
(3) Murteira, B.; Ribeiro, C. S.; Andrade e Silva, J.; Pimenta, C., 2001. Introdução à Estatística, McGraw-Hill.
(4) André, J., 2008, Probabilidades e Estatística para Engenharia, Lidel.
(5) Fonseca, J., 1994. Introdução à Estatística Matemática – Aplicações, Edição SPB.
(6) Galvão de Melo, F., 1993. Probabilidades e Estatística, Volumes 1 e 2, Escolar Editora.
(7) Graça, M. E., 1998. Introdução às Probabilidades e Estatística, DEIO, FCUL, Sociedade Portuguesa de
Estatística.
(8) Reis, E.; e outros, 1999. Estatística Aplicada, Volumes I e II, Edições Sílabo.
(9) Robalo, A., 1995. Estatística - Exercícios, Volumes 1 e 2, Edições Sílabo.
(10) Montgomery, D.; Runger, G., 2003, Applied Statistics and Probability for Engineers, John
Wiley & Sons.

Mapa IV - Economia e Gestão / Economy and Management
3.3.1. Unidade curricular:
Economia e Gestão / Economy and Management
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Fernando Manuel Valente (60h TP)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Compreender a importância da Economia e da Gestão no sistema económico, e na sociedade em geral;
- Conhecer os principais conceitos e técnicas da área de Economia e de Gestão;
- Saber definir o objeto e o método de economia;
- Compreender o problema da escassez de recursos;
- Compreender as escolhas do consumidor;
- Compreender as leis da oferta e procura;
- Compreender o contexto macroeconómico dos países/ regiões;
- Conhecer a evolução dos principais indicadores de conjuntura económica e do IDH;
- Compreender o processo de organização de uma empresa e relação com o meio envolvente;
- Compreender o conceito de planeamento como função de Gestão;
- Compreender os conceitos básicos do Marketing;
- Compreender o papel da gestão da produção;
- Adquirir conhecimentos para a apreciação da situação patrimonial de uma empresa;
- Compreender a importância e as principais atividades da Gestão de Recursos Humanos.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
- Understand the importance of Economics and Management in the economic system and society;
- Explain key concepts and techniques in the area of Economics and Management;
- Learn to define the object and the method of economy;
- Understand the problem of shortage of resources;
- Understand consumer choices;
- Understand the laws of supply and demand;
- Understanding the macroeconomic environment of the countries/regions;
- Understand the evolution of the main economic indicators;
- Understand the process of organizing a business and relationship with their surroundings;
- Understand the concept of planning as a management function;
- Understand the basic concepts of Marketing;
- Understand the role of production management;
- Acquire knowledge in assessing the financial position of a company;
- Understand the importance and the main activities of the Human Resources Management.
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3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Questões Introdutórias;
2. Teoria da Produção;
3. Teoria do consumidor;
4. Mercado;
5. Funções Económicas do Estado e Política Económica;
6. Visão Global da Macroeconomia;
7. As Organizações;
8. A Gestão: Funções e Processos;
9. Gestão de Marketing;
10. Gestão da Produção;
11. Gestão Financeira;
12. Gestão de Recursos Humanos.
3.3.5. Syllabus:
1. Introduction;
2. Theory of Production;
3. Consumer Theory;
4. Market;
5. The Role of the State and Economic Policy;
6. Overview of Macroeconomics;
7. Organizations;
8. Management: Functions and Processes;
9. Marketing Management;
10. Production Management;
11. Financial Management;
12. Human Resource Management.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os tópicos que constituem o programa foram seleccionados de modo a proporcionarem um aprofundado
conhecimento sobre os mecanismos de funcionamento do sistema económico (pontos 1 a 6) e do sistema de
gestão (pontos 7 a 12) e da sua influência sobre a sociedade em geral. A organização e sequenciação dos
conteúdos programáticos permitem a aquisição de competências de forma faseada e coerente. Todos os
conceitos e técnicas são claramente abordados num processo interactivo de aprendizagem onde o recurso a
casos práticos e à análise de textos permitem concretizar e exemplificar os diferentes pontos do programa.
A demonstração de atitudes e qualidades pessoais, nomeadamente a participação ativa nas aulas, e a partilha
de informações, bem como o sentido de responsabilidade e interesse pela auto-aprendizagem apoiam um
adequado alinhamento entre os conteúdos e os objectivos da Unidade Curricular.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The topics of the program were selected in order to provide a deep understanding of the economic system
(points 1-6) and management system (7-12 points) and their impact on society. The organization and
sequencing of the syllabus will allow the acquisition of skills in a phased and consistent manner. All
techniques and concepts are approached by means of an interactive process of learning in which the use of
case studies and textual analysis contribute to illustrate the different aspects of the program /syllabus.
Learning attitudes and personal qualities, including active participation in class and information sharing, as
well as a sense of responsibility and interest in self-learning will provide an adequate alignment between the
contents and the objectives of the curricular unit.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos programáticos serão apresentados através de uma metodologia expositivaparticipativa, com
recurso à apresentação e resolução de casos, realização de trabalhos escritos e apresentações orais.
Na avaliação de conhecimentos, prevêem-se duas modalidades: a avaliação contínua e avaliação por exame.
A avaliação por exame não contempla nenhum elemento de avaliação contínua e destina-se aos alunos que
desde o princípio optarem por esta modalidade (prescindindo da avaliação contínua), bem como aos alunos
que querem melhorar a nota obtida na avaliação contínua (negativa ou positiva).
A avaliação contínua, que pressupõe a frequência às aulas e a preparação regular/sistemática do aluno,
compõe-se de três elementos: (1) dois mini-testes realizados na aula (75% da nota final), (2)
resolução/elaboração e apresentação de um caso/trabalho de grupo (20% da nota final) e (3) preparação/
participação /envolvimento do aluno na discussão da matéria na sala de aula (5% da nota final).
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
This is a theoretical-practical, based on the study and understanding of the contents previously mentioned
along with the discussion of different issues / cases.
In terms of knowledge, students will be assessed by: continuous evaluation and final exam.
The assessment by final exam does not include any element of continuous evaluation and is intended for
students who have preferred this option to continuous assessment as well as students who want to improve
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their grade after concluding their continuous evaluation (can be positive or negative).
Continuous evaluation, which requires regular attendance and class preparation, consists of:
(1) a test conducted in class (75% of the final grade), (2) resolution and presentation of a case/ group work
(20% of the final grade in each part) and (3) preparation / participation / student involvement in the discussion
of the matter in the classroom (5% of the final grade).
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
As metodologias de ensino estão em coerência com os objectivos da unidade curricular. Privilegiar-se-ão as
metodologias expositivas-participativas, incentivando a interacção e envolvendo os alunos no processo de
ensino aprendizagem. Por outro lado, o envolvimento dos alunos em trabalhos de grupo permitirá estabelecer
pontes entre os aspectos teóricos e a prática da economia e gestão.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Emphasis will be placed upon interactive methodologies, encouraging the involvement of students in the
learning process. Moreover, the interaction between students in groups will provide a better understanding of
both theoretical and practical aspects of economics and management.
3.3.9. Bibliografia principal:
(1) Baranger, P., Helfer, J., Bruslerie, H., Orsoni, J. & Peretti, J. M. (1993), Gestão, Lisboa: Edições Sílabo.
(2) Carvalho, J. (2012), Gestão de Empresas – Princípios Fundamentais, 2ª Edição, Lisboa: Edições Silabo.
(3) Courtois, A., Bonnefois, C. & Pillet, M. (1997), Gestão da Produção, Lisboa: Lidel.
(4) Lisboa, J., Coelho A., Coelho F. & Almeida, F. (2011), Introdução à Gestão de Organizações, 3ª edição,
Lisboa: Vida Económica.
(5) Teixeira, S. (2010), Gestão das Organizações, 2ª edição, Lisboa: McGraw-Hill.
(6) Pires, A. (1995), Marketing, Lisboa: Verbo.
(7) Saias, L., Carvalho, R. & Amaral, M. (1998), Instrumentos fundamentais de gestão financeira, Lisboa:
Universidade Católica.
(8) Samuelson, P. & Nordhaus, W. (2013),Economia (18ª ou 19ª edição), Lisboa: McGraw-Hill.
(9) Stoner, J. & Freeman, R. (1995) Administração, Rio de Janeiro: Prentice-Hall.
(10) Principais indicadores económicos do Instituto Nacional de Estatística: www.ine.pt, INE

Mapa IV - Tecnologias de Energia / Energy Technology
3.3.1. Unidade curricular:
Tecnologias de Energia / Energy Technology
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Paulo Miguel Marques Fontes (45 TP; 30 PL)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer conhecimentos nas seguintes áreas:
- Saber princípios de funcionamento de equipamentos de conversão de energia utilizando combustão,
combustão, combustíveis, oxidantes, produtos da combustão, emissão de poluentes, chamas;
- Saber sobre as principais tecnologias de conversão de energia utilizando combustão para a produção de
calor;
- Saber sobre ciclos de potência; cogeração; pilhas de combustível e hidrogénio; biomassa e gaseificação;
- Ter conhecimentos de fontes alternativas de energia.
Fornecer as seguintes competências:
- Saber explicar os princípios fundamentais da combustão, sistemas de produção de calor e energia elétrica
- Saber explicar os princípios de funcionamento de uma central de produção de energia elétrica
- Participar, analisar, desenvolver e colaborar em estudos de funcionamento de equipamentos e tecnologias de
energia convencionais e de energias renováveis.
- Saber determinar os custos diretos dos processos de transformação de energia.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Provide expertise in the following areas
- Know principles of operation of power conversion equipment using combustion: combustion, fuels, oxidants,
combustion products, emissions, flames;
- Know about the main energy conversion technologies using combustion for heat production
- Know about power cycles; cogeneration; fuel cells and hydrogen; biomass and gasification
- To have knowledge of alternative sources of energy, including renewable energy
Providing the following skills:
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- Know how to explain the fundamental principles of combustion, heat production and electricity systems
- Know how to explain the operation principles of a conventional central of electric power production and
production with renewable energy systems.
- Collaborate, analyse, develope and participate in studies involved equipment and technology operation
- Know how to determine the direct costs of energy transformation processes.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à problemática energética e Energia/Ambiente
Impactes ambientais associados ao uso energia. Interações Energia - emissões de gases - alterações
climáticas.
2.Tecnologias produção e conversão energias primárias
Combustão. Gasificação. Pirólise. Bioquímica.´
3. Tecnologias de produção e conversão de energias secundárias
Motores; Turbinas de Gás; Células combustível.
4. Produção de energia elétrica
Termoelétricos. Hidroelétricos. Nuclear.
5. Produção de energia térmica
Aquecimento. Cogeração.
6. Energias renováveis
Integração e comparação das energias renováveis
6.1.Solar
Solar termoativa e fotovoltaica
6.2.Biomassa - Biocombustíveis
Biocombustíveis de 1ª, 2ª e 3ª geração. Valorização energético de Resíduos.
6.3 Energia eólica
Aproveitamentos eólicos offshore.
6.4 Geotérmica
Produção de energia elétrica (geotermia de alta entalpia).
6.5 Energias dos oceanos - Energia das ondas, marés e correntes
Tecnologias e impactes ambientais
3.3.5. Syllabus:
1. Introduction to energy issues and Energy/Environment
Environmental impacts associated with the energy. Interactions energy - emissions - climate change.
2. Production / conversion technologies of primary energies
Combustion. Gasification. Pyrolysis. Biochemistry.
3. Production / conversion technologies of secondary energy
Combustion engines; Gas turbines; Fuel cells.
4. Electricity Production
Thermoelectric. Hydro: reservoir dams, trickle dams. Nuclear energy.
5. Thermal Power Generation
Heating. Cogeneration.
6. Renewable energy
The integration and comparison of renewable energies
6.1. Solar energy
Solar termoactive and photovoltaic.
6.2 Biomass - biofuels
First, second and third generation -generation biofuels. Fuels from waste.
6.3 Wind energy
Offshore wind farms
6.4 Geothermal
Electric power generation (geothermal high enthalpy).
6.5 Energy from oceans – Wave, tides and currents energy
Technologies and environmental impacts.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O programa de tecnologias de energia está dividido em 2 partes. A 1ª parte do programa pretende que o
estudante adquira conhecimentos fundamentais do funcionamento dos equipamentos e tecnologias de
produção e conversão de energia convencionais para poder participar e colaborar em estudos energéticos.
São também abordadas nesta parte a identificação dos impactos ambientais resultantes do uso das
tecnologias convencionais e as vantagens que se podem ter do uso de energias renováveis.
A 2ª parte do programa é abordada as alternativas à produção e conversão de energia convencionais. Deste
modo são apresentados os princípios de funcionamento das várias energias renováveis como a solar, a
produção de biocombustíveis, eólica, geotérmica, das ondas, marés e corrente. A comparação das tecnologias
de energias em termos de custos de investimento, funcionamento e manutenção são também abordados para
que os estudantes
consigam definir as melhores opções quando participarem em estudos da área energética.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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The program of energy technologies is divided in 2 parts. The 1st part of the program wants that the student
acquire basic knowledge in equipment operation and production/conversion technologies of conventional
energy systems to participate and collaborate on energy studies. It is also addressed in this part to identify the
environmental impacts resulting from the use of conventional technology and the benefits that can be
achieved with the use of renewable energy.
The 2nd part of the program discussed the alternatives to the production/conversion of conventional energy.
The operating principles of the different renewable energies such as solar, biofuels and wind, geothermal,
wave, tidal and current are presented to the students. The energy technology comparison in terms of
investment costs, operation and maintenance are also covered by the CU, in order to allow the students to be
able to define the best options when they need to participate in energy studies.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas
Aulas teórico-práticas: método expositivo para apresentação dos temas seguido de método participativo
através de resolução de problemas. Aulas práticas-laboratório: método participativo utilizando ensaios
experimentais e realização
de pequenos projetos.
Avaliação
A avaliação será efetuada com base em laboratórios, trabalhos, visitas e dois testes a realizar durante o
semestre ou exame a realizar em época própria. Serão elaborados relatórios dos laboratórios, trabalhos e
visitas.
Para obtenção de frequência é obrigatória a presença e elaboração dos relatórios dos ensaios e trabalhos
laboratoriais.
A aprovação pode ser obtida por testes ou exame de acordo com a seguinte ponderação na nota final:
- Realização por testes: Nota Final = 0.75 (Nota do teste 1 + teste 2)/2 + 0.25 (Nota relatórios)
- Realização por exame: Nota Final = 0.75 (Nota do exame) + 0.25 (Nota relatórios)
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Lessons
Lectures: lecture method for presentation of themes followed through participatory method of problem solving.
Practical-Laboratory classes: participatory method using experiments and projets.
Evaluation
The evaluation will be performed based on laboratory, work, study visits and two tests during the semester or
examination to be carried out at the appropriate time.
Laboratory, work and visit reports will be prepared. To obtain attendance is mandatory presence and reporting
of tests and laboratory work.
The approval can be obtained by tests or exam and the final mark is calculated by:
- By tests: Final mark = 0.75 (Mark of test 1 + test 2)/2 + 0.25 (Mark of reports)
- By exam: Final mark= 0.75 (Mark of exam) + 0.25 (Mark of reports)
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
As aulas teórico-práticas são compostas de uma parte expositiva, onde são apresentados os conceitos
fundamentais das diferentes matérias do programa juntamente com a demonstração dos principais resultados,
com o método interpretativo, apelando à participação dos alunos, pretendendo-se que os alunos adquiram
uma visão global dos temas abordados e suas interligações e uma parte prática, onde os alunos aplicarão os
conhecimentos adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias lecionadas. As aulas práticaslaboratório utilizam o método participativo onde os alunos em grupo, executam, sob orientação de um
docente, trabalhos com guias específicos em ambiente laboratorial/projeto, devendo no final apresentar um
relatório.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The theoretical-practical classes are composed of one part exhibition, which presents the fundamental
concepts of the different subjects of the program together with the demonstration of the main results, with the
interpretive method, calling for the participation of students, intending students to acquire a overview of
themes and their interconnections and a practical part where students apply their knowledge to improve their
understanding of subjects taught.
The practical-laboratory classes use the participatory method where students in groups, under the guidance of
a teacher, work with specific guidelines in the laboratory/project ambience to produce a report at the end.
3.3.9. Bibliografia principal:
(1) Fontes, P., 2015, Sebenta da Unidade Curricular
(2) Ghazi A. Karim; 2013; Fuels, Energy, and the Environment; (ISBN: 978-1466510180)
(3) Rui Castro; 2011; Uma Introdução às Energias Renováveis; (ISBN: 978-9728469016)
(4) Godfrey Boyle; 2004; Renewable Energy : Power for a Sustainable Future; (ISBN: 978-0199261789)
(5) Fanchi, J.R.; 2013; Energy in the 21st century; (ISBN: 978-9814434676)
(6) Priest, J., Freamat, M.; 2013; Energy: principles, problems, alternatives; (ISBN: 978-1465223166)
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(7) IEA; 2014; World Energy Outlook

Mapa IV - Gestão e Tratamento de Resíduos Sólidos / Solid Waste Management and Treatment
3.3.1. Unidade curricular:
Gestão e Tratamento de Resíduos Sólidos / Solid Waste Management and Treatment
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Alexandre Miguel Cordeiro Magrinho (60h TP; 30h PL)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
- Domínio dos conhecimentos fundamentais aplicáveis à prevenção da produção, à gestão da recolha,
reciclagem, valorização e tratamento RS
- Conhecer e aplicar métodos e tecnologias de gestão, recolha reciclagem, valorização e tratamento RS
Competências:
- Conhecer e compreender enquadramento estratégico e regulamentar da gestão
- Identificar e caracterizar fontes produção: Urbanas, Industriais e Rurais.
- Identificar e caracterizar fontes e propriedades dos resíduos perigosos.
- Determinar e analisar a composição e conhecer e compreender as transformações: Físicas, Químicas e
Biológicas
- Saber calcular e avaliar o valor e potencial energético
- Conhecer e aplicar legislação nacional e comunitária
- Planear e implementar, analisar resultados campanhas, classificar e inventariar produção
- Implementar e avaliar a eficiência sistemas recolha
- Definir e especificar processos de processamento e tratamento
- Gerir e controlar sistemas integrados gestão
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Objectives:
- Domain of fundamental knowledge applicable to the prevention of the production, the management of the
collection, recycling, recovery and waste treatment
-Understand and apply management methods and technologies for collection, recycling, recovery and
treatment
Skills:
-To Know and understand the strategic and regulatory framework, national and European, of solid waste
management
-To identify and characterize sources of solid waste: Urban, Rural and Industrial and hazardous waste
-To determine, identify and analyze the composition of a mass of waste: Physical, Chemical and Biological
- To understand and apply national and Community legislation
- To plan, analyze and implement results of characterization campaigns, sort and inventory the production
- Design, implement and evaluate the efficiency of collection
- Define and specify processing and waste treatment
- Manage and control integrated management systems
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.Normas, regulamentos e planos para a gestão de resíduos
Planos Estratégicos, Legislação e Normalização
2. Fontes de produção, composição e propriedades dos resíduos sólidos
Classificação código LER e avaliação de perigosidade
3. Resíduos sólidos urbanos
4. Resíduos industriais
5. Resíduos hospitalares
6. Fluxos específicos de resíduos
Gestão de fluxos de resíduos veículos, pneus, óleos usados, EEE, RCD
7. Resíduos e substâncias perigosas
8. Separação e processamento de fileiras de materiais
8.1.Tratamento mecânico de resíduos
Tecnologias de separação, redução de tamanho, densificação
8.2.Reciclagem material
Indicadores de desempenho dos sistemas de recolha seletiva
9. Tecnologias de Tratamento e Valorização de resíduos
10. Transferência e Transporte de resíduos
Movimento transfronteiriço de resíduos.
11. Tecnologias de Tratamento e Destino Final
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Classificação e fases dos Aterros. Lixiviados e biogás.
12. Aspetos económicos e sociais da gestão de resíduos
3.3.5. Syllabus:
1. Norms, regulations and plans for waste management
Strategic Planning, Legislation and Standards
2. Sources of production, composition and properties of solid waste
Waste classification and hazard assessment
3. Municipal solid waste
4. Industrial waste
5. Medical and hospital waste
6. Specific waste streams
Management of special flows of vehicles, tires, waste oils, EEE and CDW
7. Waste and hazardous substances
8. Separation and processing materials ranks
8.1.Mechanical waste treatment
Separation Technologies, size reduction, densification
8.2. Recycling materials
Indicators of separate collection systems
9. Treatment Technologies and Waste recovery
10. Transfer and Waste Transport
Transboundary movement of waste
11. Treatment and Final Destination Technologies - Technical Confinement, Deposition controlled landfill
Classification and phases of landfills. Leachate and Biogas
12. Economic and Social Aspects of waste management
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O programa está dividido no estudo da caracterização dos resíduos e das tecnologias para prevenção da
produção, valorização e tratamento de resíduos. Esta sequência permite relacionar os efeitos e causas da
poluição assim como as técnicas para controlar as fontes de poluição. Os assuntos são enquadrados no
contexto da regulamentação europeia e nacional e são explicados os instrumentos de execução.
As técnicas de caracterização monitorização e controlo são referência das Melhores Técnicas Disponíveis e
são demostradas em casos de estudo ou em visitas a instalações industriais. Nos trabalhos práticos são
estudados casos reais e são integrados nos conceitos e métodos de cálculo apresentados nas aulas teóricas.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is divided in the study of waste characterization and technologies for production prevention and
waste recovery and treatment. This sequence allows relating the effects and causes of pollution as well as
techniques to control sources of pollution. The issues are framed in the context of European and National
regulation. All implementing instruments on quality air and atmospheric emissions are explained.
Techniques selected for characterization, monitoring and control are Best Available. Techniques and are
shown in case studies or industrial visits. In all studies are integrated by concepts and methods of calculation
presented in theory classes.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo: Redução da carga horária de exposição de matéria pelo professor, com mais tempo para
casos de estudo e resolução de problemas. Discussões sob a orientação do professor e trabalhos em aula (em
grupo e individuais). Interatividade Aluno/Professor: Intensificar a investigação e análise aprofundada de
questões.
Avaliação por testes e exame.
A avaliação da componente teórica é realizada por avaliação continua através da realização de dois Testes ou
Exame final nas datas previstas no calendário de exames. A componente prática é avaliada através da
realização de trabalho prático de pesquisa ou experimental com apresentação oral no final do semestre. A nota
final é obtida pela ponderação de 60% da avaliação continua em teste ou exame e 40% para a componente de
desenvolvimento de
trabalho prático laboratorial. Discussão. Ambas as componentes de avaliação terão que ser positivas, ou seja
com notas superiores 10 valores
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Lecture method: Workload reduction of lecture by teacher, with more time for Problem solving or case studies.
Class discussion conducted by teacher and assignments in class (group and individual). Interactivity
Student/Teacher: Enhance research and depth analysis of issues.
The assessment of the theoretical component is performed by continuous assessment by conducting two tests
or final exam on the scheduled dates on the calendar of examinations. The practical component is assessed by
carrying out practical work or experimental research with an oral presentation at the end of the semester. The
final grade is obtained by weighting of 60% in the continuous assessment by tests or exam and 40% for the
development component of practical work. Both components of evaluation need to be positive, meaning with
notes higher than 10.
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3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A gestão e tratamento de resíduos é transversal nas atividades industriais e nas atividades de gestão
municipal. Devido às diferentes abordagens dos assuntos em contextos também muito diversificados o
estudos dos assuntos relacionados é complexo. É requerido o entendimento da política estratégica temática e
dos diferentes instrumentos de execução da política. O aluno é incentivado a pesquisar e a fundamentar o
entendimento dos conceitos apreendidos
assim como a sua abordagem na resolução de exercícios/problema, através da aplicação de técnicas e
tecnologias de monitorização e controlo da poluição.
A metodologia de ensino recorre ao método expositivo dos conteúdos programáticos, com o apoio de slides, e
são apresentados exemplos e casos práticos e exercícios resolvidos de modo a que o estudante consiga
compreender melhor os conceitos e aplica-los na prática de monitorização e controlo da poluição. São
disponibilizadas bases de dados e ferramentas para cálculo e apoio ao projeto de tecnologias na resolução de
problemas.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The waste management and waste treatment is transversal to industrial activities and municipal management
activities. Different approaches of the subjects in very diverse contexts impute complexity to the study of
related topics. Understanding of the thematic strategic policy and the different instruments of policy
implementation is required. The
students are encouraged to research and substantiate the understanding of concepts learned as well as their
approach to problem solving, through the application of monitoring techniques and pollution control
technologies.
The teaching methodology uses the lecture method of the syllabus, with the support of slides, case studies
and solved exercises so that the student can best understand concepts and applies them in practice to
develop some work monitoring and control of pollution. Databases and tools are provided for calculation and
design of technologies to support solutions.
3.3.9. Bibliografia principal:
(1) TCHOBANOGLOUS, G.; KREITH, F.; 2002. Handbook of Solid Waste Management, Second Edition. McGrawHill, New York
(2) PERSU 2020 – Plano Estratégico de resíduos Sólidos Urbanos 2014/2020. Portaria n.º 187-A/2014, 17 de
Setembro
(3) Magrinho, A. Produção Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos: Caracterização, Potencial Energético e
Gestão Integrada. Tese de Doutoramento, IST/UTL, 2006.
(4) Magrinho, A., Didelet, F, Semiao, V., 2006. Municipal solid waste disposal in Portugal. Waste Management,
26 (12), 1477-1489.
(5) CUNHA, F et al Manual Prático para a Gestão de Resíduos. Verlag Dashofer
(6) Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August 2006,
European Commission;
(7) Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration August 2006 European
Commission;
(8) Study on the selection of waste streams for end-of-waste assessment, Final Report, 2010, European
Commission

Mapa IV - Tratamento e Abastecimento de Águas / Water Treatment and Supply
3.3.1. Unidade curricular:
Tratamento e Abastecimento de Águas / Water Treatment and Supply
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Maria Tavares Mata (60h TP; 30h PL)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que o aluno:
-conheça os processos e operações unitárias de tratamento de uma água (superficial e subterrânea);
-saiba dimensionar os órgãos de tratamento;
-conheça as principais variáveis de controlo do processo;
-saiba monitorizar e operar estações de tratamento de águas, com vista à sua otimização.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that the student:
-knows the unit operations and processes for water treatment (surface and groundwater);
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-knows how to design the treatment organs;
-knows the main variables for the process control;
-knows how to monitor and operate water treatment plants, for its optimization.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.Enquadramento jurídico ambiental no domínio da Água
Planos estratégicos comunitários e nacionais. Legislação e normas relativa à qualidade da água. Concessão
de exploração em alta e baixa.
2.Noções gerais sobre sistemas de abastecimento de água
Captação. Adução. Armazenagem.
3. Operações e Processos Unitários de Tratamento de Água
Esquemas convencionais para águas superficiais e subterrâneas.
3.1. Coagulação-Floculação
Jar-test. Agitação e Equipamento de mistura
3.2. Sedimentação/Decantação
Tipos de decantadores
3.3. Filtração granular
Tipos e controlo de filtros utilizados no tratamento de águas
3.4. Adsorção em carvão ativado
Formas de aplicação
3.5. Membranas
Tipos de membranas, geometrias e operação
3.6. Amaciamento e Condicionamento
Dose de reagentes a usar numa água
3.7. Desinfeção
Agentes desinfetantes químicos
4. Redes de distribuição de Água:
Traçado e gestão da rede. Fugas
Componente pratica: laboratório de cada etapa tratamento de água
3.3.5. Syllabus:
1. Water and applied environmental legislation
European and National strategic action plans. Legislation on water quality for different uses. Environmental
quality standards. Public concession regimens for drinking water
2. General information on water supply systems
Water catchment. Adduction. Storage
3. Unit Operations and Processes in Water Treatment Systems
Conventional water treatment systems
3.1. Coagulation-flocculation
Jar-test. Agitation and mixing equipments
3.2. Sedimentation and Settling
Types of settlers
3.3. Granular Filtration
Types and control of filters used in water treatment.
3.4. Activated carbon adsorption
Application forms.
3.5. Membrane systems
Types, geometries and operation
3.6. Softening and conditioning
Reagents dose
3.7. Disinfection
Chemical disinfectants agents
4. Drinking water distribution systems:
Distribution and management of the water supply network. Leak detection.
Practical component: lab of each water treatment step
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A UC dá a conhecer ao aluno os processos e operações unitárias de tratamento de uma água (superficial e
subterrânea). A UC permite ao aluno obter competências na área de:
- Implementação, execução e acompanhamento de projetos de unidades de tratamento de águas;
- Operação e gestão de estações de tratamento de águas e redes de distribuição (monitorização, controlo,
otimização).
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In this unit students learn the processes and unit operations for the treatment of water (surface and
groundwater). The unit allows the competences in:
- Implementation, execution and monitoring of water treatment units projects;
- Operation and management of water treatment plants and distribution systems (monitoring, control,
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optimization).
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas e aulas práticas: método expositivo e participativo, formação interativa. Nas aulas laboratoriais,
os alunos executam ensaios que permitirão compreender melhor as operações unitárias estudadas, os seus
parâmetros e monitorização.
É feita uma visita de estudo a uma ETA, no âmbito da disciplina.
A nota final é calculada pela fórmula: Nota final = 0.7 x Nota Teórica + 0.3 x Nota Lab
A nota teórica tem um peso de 70% e é obtida pela média aritmética ponderada das notas obtidas nos testes
(mínimo de 2 testes) ou pelo exame final.
A nota de laboratório tem um peso de 30% e é atribuída com base nos questionários e relatórios efetuados, na
discussão dos mesmos e na prestação em laboratório.
A classificação dos testes não pode ser inferior a 8 valores, enquanto a nota no exame não pode ser inferior a
9,5. A nota de laboratório não pode ser inferior a 9,5. A nota final deve ser maior ou igual a 10 após o
arredondamento.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Theoretical and practical classes: participatory, interactive training. In laboratory classes, students perform
experiments that will allow a better understanding of the studied matters regarding main operations, their
parameters and monitoring.
There is a study visit to a Water Treatment Plant, within the discipline. Theoretical grade weighs 70% of final
classification and is obtained by the weighed arithmetic average of marks obtained in written tests (minimum
of 2) or by the final exam classification. The lab grade weighs 30% of the final grade. The lab grade is evaluated
based on written
questionnaires and reports, an oral discussion of them and student performance on lab. The score of the tests
cannot be less than 8 values, while the exam score cannot be less than 9,5. Lab grade cannot be less than 9,5.
The final grade must be greater or equal to 10 after rounding.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A disciplina tem uma forte componente laboratorial, pretendendo-se que o aluno, para além de conhecer as
operações unitárias envolvidas no tratamento de águas, saiba na prática fazer a sua monitorização, controlo e
optimização.
Pretende-se consolidar as competências de ‘saber fazer’ e desenvolver o espírito de trabalho em equipa.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The course has a strong laboratory component, intending that the student, in addition to knowing the unit
operations involved in water treatment, knows in practice how to monitoring, control and optimize.
It is also intended to strengthen the ‘hands on’ skills and to develop team work competences.
3.3.9. Bibliografia principal:
(1) António G. Brito, José M. Oliveira, João M. Peixoto; 2010. Tratamento de águas para consumo humano e
uso industrial, Publindústria.
(2) Célia Alves, 2010, Tratamento de Águas de Abastecimento, 3º edição, Publindústria.
(3) American Water Works Association; 1999. Water Quality and treatment, Mc Graw Hill.
(4) W. L. McCabe, J. C. Smith, P. Harrriot; Unit Operation of Chemical Engineering (McGraw Hill)
(5) Alan S. Foust; Principles of Unit Operations, John Wiley & Sons

Mapa IV - Qualidade, Ambiente e Segurança / Quality, Environment and Safety
3.3.1. Unidade curricular:
Qualidade, Ambiente e Segurança / Quality, Environment and Safety
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Aldina Maria Pedro Soares (60h TP)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Integrar conceitos fundamentais da Qualidade, Ambiente e Segurança.
- Desenvolver e implementar os requisitos necessários aos sistemas da Qualidade, Ambiente e Segurança.
- Elaborar planos, procedimentos e documentação referente aos sistemas Conhecer a metodologia de
auditoria para avaliar os sistemas de gestão da qualidade, do Ambiente e da Segurança.
- Compreender as metodologias utilizadas nos processos de certificação.
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3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
- Integrate fundamental concepts of Quality, Environment and Safety.
- Develop and implement systems to the requirements of Quality, Environment and Safety.
- Develop plans, procedures and documentation relating to systems.
- To know the audit methodology to evaluate the management systems of quality, environment and security.
- Understand the methodologies used in the certification process.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.Conceitos fundamentais da qualidade: Inspeção, Controlo, Garantia, Gestão. Introdução à normalização,
metrologia e qualificação (acreditação e certificação). Sistema Português da Qualidade
2.Qualidade, NP EN ISO 9001: Terminologia e conceitos. Requisitos. Gestão por processos. Metodologia de
implementação: diagnóstico, planeamento e organização. Resolução de casos práticos
3. Ambiente, NP EN ISO 14001:Terminologia e conceitos. Requisitos gerais. Identificação de aspetos e
impactes ambientais. Níveis de significância. Metodologia de implementação e operação: Diagnóstico
ambiental. Resolução de casos práticos
4 Segurança, OHSAS 18001:Terminologia e conceitos. Especificação OHSAS 18001. Requisitos. Identificação
de perigos e riscos. Metodologia de implementação: diagnóstico, planeamento e organização. Resolução de
casos práticos
5. Avaliação de Sistemas. Auditorias - métodos e técnicas. Normas NP EN ISO 19011. Gestão de um programa
de auditoria. Casos práticos de auditoria simulada
3.3.5. Syllabus:
1. Fundamental quality concepts: Inspection, Control, Warranty Management. Introduction to standardization,
metrology and qualification (certification and accreditation). Portuguese Quality System
2.Quality, NP EN ISO 9001: Terminology and concepts. Requirements. Process management. Implementation
Methodology : diagnosis , planning and organization. Resolution of practical cases.
3.Environment, NP EN ISO 14001: Terminology and concepts . General requirements. Identification of
environmental aspects and impacts. Significance levels. Implementation methodology and operation:
Environmental diagnosis. Resolution of practical cases.
4. Safety, OHSAS 18001: Terminology and concepts. OHSAS 18001. Requirements. Identification of hazards
and risks. Implementation Methodology: diagnosis, planning and organization. Resolution of practical cases
5. Systems Evaluation. Audits - methods and techniques . NP EN ISO 19011. Managing an audit program.
Practical cases simulated audit
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Integrar conceitos fundamentais da Qualidade, Ambiente e Segurança: explicação dos conceitos, evolução
histórica, e definições nas normas. Desenvolver e implementar os requisitos necessários aos sistemas da
Qualidade, Ambiente e Segurança: compreensão dos requisitos das normas e aplicação em casos práticos
relacionados com o curso. Elaborar planos, procedimentos e documentação referente aos sistemas: trabalho
prático sobre os requisitos documentais das normas. Conhecer a metodologia de auditoria para avaliar os
sistemas de gestão da qualidade, do
Ambiente e da Segurança: estudo das metodologias e prática simulada. Compreender as metodologias
utilizadas nos processos de certificação: análise das metodologias de entidades certificadoras e de
acreditação para diferentes normas.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Integrate fundamental concepts of Quality, Environment and Safety: explanation of concepts, historical
developments, and definitions in the rules. Develop and implement systems to the requirements of Quality,
Environment and Safety: understanding the requirements of the standards and application in practical cases
related to the course.
Develop plans, procedures and documentation for the systems: practical work on thedocumentation
requirements of the standards. To know the audit methodology to evaluate the management systems of
quality, environment and safety: a study of methodologies and simulated practice. Understand the
methodologies used in the certification process: analysis of methodologies certification bodies and
accreditation for different standards.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia participativa que contempla o enquadramento teórico dos temas e a vertente instrumental de
aplicação prática através de estudos de caso e visitas de estudo. Avaliação contínua com testes individuais
(50%) e trabalhos de grupo (50%) ou Exame final. A aprovação na UC e nota final tem de ser positiva e superior
a 9,5 val.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Participatory methodology that considers the theoretical issues and the instrumental aspect of practical
application through case studies and study visits. Continuous assessment with individual tests (50%) and
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group work (50%) or Examination.
The final mark need to be positive and higher than 9.5 val..
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A realização de testes pretende que os alunos mantenham um ritmo de estudo e trabalho regular, e está
direccionado para a aprendizagem dos conceitos teóricos. A realização de trabalhos de grupo permite-lhes
pesquisar sobre temas de seu interesse e está direccionado para uma aprendizagem de carácter mais
aplicado.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The written tests aims that students maintain a pace of regular study and work, and is aimed at learning
theoretical concepts.
The achievement of group work allows them to research topics of their interest and is directed to a more
applied nature of learning
3.3.9. Bibliografia principal:
(1) Soares, A., Apontamentos da disciplina, 2015
(2) NP EN ISO 9001 - Sistemas de gestão da qualidade: Requisitos, Instituto Português da Qualidade.
(3) Pires, A. Ramos (2004) Qualidade - Sistemas de Gestão da Qualidade, 3ª ed., Edições Sílabo, Lda. ISBN:
972-618-333-2
(4) OHSAS 18001 - Sistemas de gestão da segurança e saúde do trabalho – Especificações, ICS.
(5) NP EN ISO 9000 - Sistemas de gestão da qualidade: Fundamentos e Vocabulário, Instituto Português da
Qualidade
(6) NP EN ISO 19011 - Auditorias, Instituto Português da Qualidade.
(7) NP EN ISO 14001 - Sistemas de gestão ambiental: Requisitos, Instituto Português da Qualidade.

Mapa IV - Qualidade do Ar e Tratamento de Efluentes Gasosos / Air Quality and Gaseous Effluent Treatment
3.3.1. Unidade curricular:
Qualidade do Ar e Tratamento de Efluentes Gasosos / Air Quality and Gaseous Effluent Treatment
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Fernando Henrique Mayordomo Cunha (45h TP; 30h PL)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
- Domínio de conhecimentos fundamentais para controlo e monitorização da Qualidade do Ar
- Conhecer e aplicar tecnologias de tratamento de emissões atmosféricas;
Competências:
- Caracterizar os tipos de poluentes atmosféricos e identificar, nas diferentes escalas de espaço e tempo os
impactes ambientais associados;
- Avaliar a qualidade do ar;
- Identificar os requisitos legais aplicáveis à qualidade do ar e às emissões atmosféricas;
- Conceber e implementar programas de prevenção e controlo integrados de poluição atmosférica
(monitorização e controlo de emissões poluentes);
- Seleção e dimensionamento de tecnologias de Redução e/ou Retenção de poluentes.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Objectives:
- Domain of fundamental knowledge for control and monitoring of Air Quality
- Understand and apply technologies for atmospheric emissions treatment;
Skills:
- Characterize air pollutants and identify the different scales of space and time associated environmental
impacts;
- Evaluate the quality air on site;
- Identify the legal requirements for air quality and atmospheric emissions;
- Develop and implement prevention and control programs of integrated air pollution (monitoring and control of
pollutant emissions);
- Selection and design technologies for prevention/control of pollutants
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3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Poluição Atmosférica
1.1. Os principais poluentes
1.2. Impactes globais da Poluição atmosférica e Alterações climáticas
1.3. Influência dos fenómenos meteorológicos na poluição atmosférica
1.4. Dispersão atmosférica de poluentes
2. Gestão da Qualidade do Ar
2.1.Legislação aplicável ao Ambiente Atmosférico
2.2. Monitorização da qualidade do ar
2.3. Inventários e modelos de emissões para a atmosfera
2.4.Qualidade do ar em ambientes interiores
3.Tratamento de efluentes gasosos
3.1.Caracterização das emissões: industriais, móveis e naturais
3.2.Princípios de separação de partículas
3.3.Absorção gás-líquido
3.4.Adsorção gás-sólido
3.5.Incineração
3.6.Técnicas biológicas de tratamento de efluentes gasosos
3.7.Referência a processos específicos de separação
3.3.5. Syllabus:
1. Air Pollution
1.1. The main pollutants
1.2. Global impacts of air pollution and climate change
1.3. Influence of weather phenomena on air pollution
1.4. Atmospheric dispersion of pollutants
2. Air Quality Management
2.1.Legislation applicable to the Atmospheric Environment
2.2. Air quality monitoring
2.3. Emission inventories and models for atmosphere
2.4. Indoor air quality
3.Tratamento of gaseous effluents
3.1. Emissions characterization: industrial, mobile and natural
3.2. Particle separation principles
3.3. Gas-liquid absorption
3.4. Gas-solid adsorption
3.5. Incineration
3.6. Biological treatment of gaseous effluents techniques
3.7. Specific separation processes reference
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O programa está dividido no estudo da poluição atmosférica e das tecnologias para prevenção e controlo da
poluição. Esta sequência permite relacionar os efeitos e causas da poluição assim como as técnicas para
controlar as fontes de poluição. Os assuntos são enquadrados no contexto da regulamentação europeia e
nacional e são explicados os instrumentos de execução.
As técnicas de caracterização monitorização e controlo são referência das Melhores Técnicas Disponíveis e
são demostradas em casos de estudo ou em visitas a instalações industriais. Em todos os trabalhos práticos
são integrados os conceitos e métodos de cálculo apresentados nas aulas teóricas.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is divided in the study of air pollution and technologies for prevention and control of pollution.
This sequence allows relating the effects and causes of pollution as well as techniques to control sources of
pollution. The issues are framed in the context of European and National regulation. All implementing
instruments on quality air and
atmospheric emissions are explained.
Techniques selected for characterization, monitoring and control are Best Available Techniques and are shown
in case studies or industrial visits. In all studies are integrated by concepts and methods of calculation
presented in theory classes.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo: Redução da carga horária exposição matéria pelo professor, com casos de estudo e
resolução de problemas. Discussões sob a orientação do professor e trabalhos em aula (em grupo e
individuais). Interatividade Aluno/Professor: Intensificar investigação e análise aprofundada de questões.
A avaliação da componente teórica é realizada por avaliação contínua através realização dois Testes ou Exame
final nas datas previstas no calendário de exames. A componente prática é avaliada através da realização de
trabalho prático de pesquisa ou experimental com apresentação oral no final do semestre. A nota final é obtida
pela ponderação de 60% da avaliação continua em teste ou exame e 40% para a componente de
desenvolvimento de
trabalho prática LAB. Discussão. Ambas as componentes de avaliação terão que ser positivas, ou seja com
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notas superiores 10 valores Nota final de Laboratório igual à média das classificações dos relatórios
laboratoriais.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Lecture method: Workload reduction of lecture by teacher, with more time for Problem solving or case studies.
Class discussion conducted by teacher and assignments in class (group and individual). Interactivity
Student/Teacher: Enhance research and depth analysis of issues.
The assessment of the theoretical component is performed by continuous assessment by conducting two tests
or final exam on the scheduled dates on the calendar of examinations. The practical component is assessed by
carrying out practical work or experimental research with an oral presentation at the end of the semester. The
final grade is obtained by weighting of 60% in the continuous assessment by tests or exam and 40% for the
development component of practical work. Both components of evaluation need to be positive, meaning with
notes higher than 10.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
O estudo da qualidade do ar e do tratamento de efluentes gasosos é exigente devido às diferentes abordagens
dos assuntos em contextos também muito diversificados. É requerido o entendimento da política estratégica
temática e dos diferentes instrumentos de execução da política. O aluno é incentivado a pesquisar e a
fundamentar o entendimento dos conceitos apreendidos assim como a sua abordagem na resolução de
exercícios/problema, através da aplicação de técnicas e tecnologias de monitorização e controlo da poluição
atmosférica.
A metodologia de ensino recorre ao método expositivo dos conteúdos programáticos, com o apoio de slides, e
são apresentados exemplos e casos práticos e exercícios resolvidos de modo a que o estudante consiga
compreender melhor os conceitos e aplica-los na prática de monitorização e controlo da poluição atmosférica.
São disponibilizadas bases de dados e ferramentas para cálculo e apoio ao projecto de tecnologias na
resolução de problemas.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The study of the quality of air and gaseous pollutants treatment is challenging due to the different approaches
of subjects also at very diverse contexts. Understanding of the thematic strategic policy and the different
instruments of policy implementation is required. The students are encouraged to research and substantiate
the understanding of concepts learned as well as their approach to problem solving, through the application of
monitoring techniques and air pollution control technologies.
The teaching methodology uses the lecture method of the syllabus, with the support of slides, case studies
and solved exercises so that the student can best understand concepts and applies them in practice to
develop some work monitoring and control of air pollution. Databases and tools are provided for calculation
and design of technologies to support solutions.
3.3.9. Bibliografia principal:
(1) SPELLMAN F. R.; WHITING N. E, 2004. Environmental Engineer’s Mathematics Handbook. CRC Press,
Washington, D.C.
(2) WILLIAM L. HEUMANN,1997,Industrial air pollution control systems, McGraw-Hill in New York;
(3) JARDIM D.; FERREIRA F., 2008,Evolução da qualidade do ar em Portugal entre 2001 e 2005, Agência
Portuguesa do Ambiente, Amadora, Lisboa.
(4) Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, 2006, European
Commission.
(5) Reference Document on the General Principles of Monitoring, 2003, European

Mapa IV - Aquacultura e Recursos Marinhos / Aquaculture and Marine Resources
3.3.1. Unidade curricular:
Aquacultura e Recursos Marinhos / Aquaculture and Marine Resources
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Pedro Monteiro Ferreira Garcês (45h TP; 30h PL)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos
- Conhecer a história e evolução das pescas e da aquacultura.
- Compreender os fundamentos da biologia pesqueira, da avaliação e gestão dos recursos marinhos.
- Descrever os principais tipos de aquacultura e de artes e técnicas de pesca.
- Saber operar com sistemas de aquacultura.
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- Saber identificar patologias em aquacultura e técnicas de controlo de patologia.
- Saber avaliar os principais impactos da pesca e da aquacultura.
Competências
- Participar na operação e manutenção de sistemas aquacultura.
- Monitorizar e desenhar programas de monitorização para controlo operacional de unidades de aquacultura.
- Participar em organizações e processos de gestão de recursos marinhos e proteção de áreas marinhas.
- Colaborar no dimensionamento e escolha de melhores opções tecnológicas e de espécies para a produção
em aquacultura.
- Participar no diagnóstico sanitário e identificação de patologias das espécies produzidas em aquacultura.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Objectives
- To know about the history and evolution of fisheries and aquaculture.
- Understand the fundamentals of fisheries biology, evaluation and management of marine resources.
- Describe the main types of aquaculture and fishing gear and techniques.
- Know how to operate aquaculture systems.
- To identify diseases in aquaculture and disease control techniques.
- Being able to assess the main impacts of fishing and aquaculture.
Skills
- Participate in the operation and maintenance of aquaculture systems.
- Monitoring and draw monitoring programs for operational control aquaculture units.
- Participate in organizations and marine resources management processes and protection of marine areas.
- Collaborate in the design and choice of best technological options and species for production in aquaculture.
- Participate in health diagnosing and identifying pathologies of species produced in aquaculture.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
RECURSOS BIOLÓGICOS MARINHOS E PESCAS
1.Principais Recursos Biológicos Marinhos a nível mundial
2.Tecnologia das Pescas
3.Gestão de Recursos Pesqueiros
3.1 Medidas de Gestão de Recursos Pesqueiros
3.2 Conservação da Biodiversidade Marinha e Áreas Marinhas Protegidas
AQUACULTURA
1.Situação Mundial, Europeia e Portuguesa
2. Sistemas Produção em Aquacultura: Seleção Local Produção e Espécies
3. Bases técnicas da gestão da Água: Origem da água; Parâmetros de qualidade da água;Impactes ambientais;
Reciclagem da água
4. Operações Maneio
5. Alimentação e Crescimento dos peixes em Aquacultura
6. Patologia e Sanidade
6.1 Controlo das doenças em Aquacultura: Diagnóstico e doenças
6.2 Vacinação em peixes
6.3 Introduções e Transferências
7. Cultivos Auxiliares de Microalgas e Zooplânctontes
8. Projetos de Aquacultura
Componente prática: Identificação das principais famílias de peixes, crustáceos e moluscos; Produção e
reprodução em aquacultura;Técnicas controlo qualidade água
3.3.5. Syllabus:
MARINE BIOLOGICAL RESOURCES AND FISHERIES
1. Main marine biological resources worldwide
2. Fisheries technologies
3. Fisheries resources management
3.1 Fisheries Resources Management Measures
3.2 Conservation of marine biodiversity and marine protected areas
AQUACULTURE
1. World, European and Portuguese situation
2. Production systems in aquaculture: Local ans species selection
3. Water management techniques bases: Water source; parameters of water quality;impact on the
environment; Water recycling
4. Management operations in aquaculture
5. Food and fish growth in aquaculture
6. Pathology and health in aquaculture
6.1Diseases control: Diagnosis and deseases
6.2 Fish vaccination
6.3 Introductions and transfers
7. Auxiliary crops of microalgae and zooplankton
8. Aquaculture projects
Laboratorial component: Identification of the main fish, crustaceans and mollusks families; Fish and
zooplankton production and reproduction; water quality control techniques
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3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Na 1ª parte da UC, os conteúdos do programa pretendem dar a conhecer os recursos marinhos existentes e as
técnicas de pesca que poderão ser usadas para a sua exploração. Aborda também a necessidade de controlar
e gerir as quantidades capturadas e a necessidade de preservar os recursos marinhos, diminuído o impacto
ambiental das pescas.
Na 2ª parte, os conteúdos estão orientados para a produção em aquacultura sendo abordadas as técnicas de
produção e otimização da produção, tipos de produção e alimentação, seleção das espécies e patologias
associadas à produção. É também abordada a necessidade de tratamento da água captada para a produção e
necessidade de tratamento dos respetivos efluentes para minimizar os impactos ambientais da produção em
aquacultura para que os estudantes fiquem aptos a operar e controlar unidades de produção em aquacultura.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In the 1st part of UC, the syllabus contents intended to raise awareness of the existing marine resources and
fishing techniques that can be used for exploitation. It also addresses the need to control and manage the
quantities caught and to preserve the marine resources, in order to minimize the decreasing in the fish
populations and the environmental impact of fisheries.
In the 2nd part, it is intended to give the operation concepts in aquaculture production and it also addresses to
give the students know how about the techniques used in the aquaculture production and production
optimization, food and species selection and pathologies associated with the production. It also addressed the
water treatment and the wastewater effluent treatment in order to minimize the environmental impacts of
production in aquaculture. With this knowledge the students will be able to operate and control production in
aquaculture units.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo participado, sendo privilegiada a formação interativa mesmo na introdução de conceitos
teóricos e através de resolução de exercícios. Procura-se levar os estudantes a tirar conclusões, orientandoos nesse processo quer nas aulas teóricas como nas práticas de laboratório. Nas aulas laboratoriais, os
alunos efetuam trabalhos experimentais, de acordo com protocolos fornecidos, elaborando posteriormente o
respetivo relatório. A avaliação da componente teórica é realizada por avaliação continua através da realização
de 2 Testes ou Exame final nas datas previstas no calendário de exames.
A avaliação do laboratório é realizada com base na realização do tratamento de resultados dos trabalhos de
laboratório. A nota final é obtida pela ponderação de 65% da avaliação continua em teste ou exame e 35% para
a componente de trabalho laboratório. Ambas as componentes de avaliação terão que ser positivas, ou seja
com notas superiores 9,5 valores.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expositive method, being privileged the interactive training in the introduction of theoretical concepts and
solving problem. It is intended that the students draw conclusions, guiding them in the process in lectures and
in the laboratory practice. In laboratory classes, the students perform experimental work according to
protocols provided subsequently preparing the respective report. The evaluation of theoretical component is
performed by continuous evaluation by conducting two tests or final exam on the dates specified in the exams
calendar. The laboratory evaluation is performed based on the realization of the treatment results of laboratory
work. The final rating is obtained by weighting 65% remains in the evaluation test or examination and 35% for
laboratory work component. Both evaluation components will have to be positive, i.e. with final mark higher
than 9.5.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A Unidade Curricular utiliza a metodologia de ensino recorrendo ao método expositivo dos conteúdos
programáticos, com o apoio de slides que acompanham a aula, assim como são referidos exemplos e casos
práticos e a resolução de alguns exercícios de cálculo de algumas partes da matéria de modo a que o
estudante consiga compreender melhor os conceitos e aplica-los na prática de aquacultura e gestão de
recursos marinhos. A UC tem uma forte componente laboratorial, pretendendo-se ilustrar na prática os
conceitos teóricos transmitidos e desenvolver nos estudantes: (1) a capacidade de experimentação e
aplicação do método científico; (2) competências de ‘saber fazer’ associadas à aquisição de conhecimentos
técnicos laboratoriais; (3) trabalho em equipa; e (4) desenvolvimento de
espirito crítico e de interpretação de resultados experimentais. Todo o material das aulas e sebentas é
fornecido na plataforma Moodle. A forma como se desenvolve a metodologia de ensino da unidade curricular
de aquacultura e recursos marinhos possibilita aos estudantes a obtenção de grande sucesso na unidade
curricular.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The curricula unit uses expositive teaching methodology, with the support of slides, and examples and case
studies and resolution of calculation exercises in order that the student understand the concepts and apply
them in practice of aquaculture and management of marine resources. The CU has a strong laboratory
component and are intended to illustrate in practice the theoretical concepts transmitted and to develop in
students: (1) the trial capacity and application of the scientific method; (2) 'know-how' skills associated with
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the acquisition f laboratory expertise; (3) teamwork; and (4) development of critical spirit and interpretation of
experimental results. All material classes and syllabus is provided in the Moodle platform.
The way how the teaching methodology of the aquaculture and marine resources CU is presented, it enables to
the students to achieve great success.
3.3.9. Bibliografia principal:
1. Gabriel, O. K. Lange, E. Dahm & T. Wendt (Eds), 2005. Fish catching methods of the world, Fishing News
Books
2. Hart, P.J.B. & J. D. Reynolds, 2002. Handbook of Fish Biology and Fisheries. Blackwell.
3. Jennings, S., M.J. Keiser & J.D. Reynolds, 2001. Marine Fisheries Ecology. Blackwell Science, Oxford.
4. Leite, A.M., 2001. Medidas Técnicas de Conservação dos Recursos da Pesca. Águas Oceânicas e Interiores
Marítimas do Continente. Manual Prático. Inspecção-Geral das Pescas
5. Pillay, T.V.R., 2004. Aquaculture and Environment. Blackwell Publishing, Oxford.
6. Wurts, W.A., 2000. Sustainable Aquaculture in the Twenty-First Century. Reviews in Fisheries Science.
7. Lucas, J.S., Southgate, P., 2003. Aquaculture: Farming Aquatic Animals and Plants. Fishing New Books,
Blackwell Science, Oxford.

Mapa IV - Biotecnologia Ambiental e Marinha / Environmental and Marine Biotechnology
3.3.1. Unidade curricular:
Biotecnologia Ambiental e Marinha / Environmental and Marine Biotechnology
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ricardo Manuel Nunes Salgado (30h TP)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Lisete Calado epifâneo (30h TP)
Ana Maria Tavares da Mata (30h PL)
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos
- Saber do funcionamento, operação e otimização de reatores químicos e biológicos;
- Saber identificar os diferentes tipos de microrganismos que se desenvolvem nos sistemas biológicos
- Saber interpretar os resultados obtidos na monitorização dos reatores químicos e biológicos
- Ter conhecimentos transferência de massa aplicados no arejamento
- Saber aplicar conhecimentos na recuperação solos contaminados e valorização de resíduos
- Ter conhecimentos de biotecnologia marinha associadas à produção de microalgas e macroalgas
Competências
- Participar na operação e manutenção de sistemas que envolvam reatores químicos e biológicos
- Monitorizar e desenhar programas monitorização para controlo operacional
- Colaborar no dimensionamento e escolha de opções tecnológicas descontaminação solos e valorização de
resíduos
- Colaborar e participar na operação de unidades de microalgas e macroalgas
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Objectives
- To Know how about operation and optimization of chemical and biological reactors;
- To identify the different types of microorganisms that can occur in biological systems
- To interpret results obtained in the monitoring of chemical and biological reactors
- To know of mass transfer processes applied to the aeration
- To apply the knowledge of chemical and biological reactors in the remediation of contaminated soil and waste
recovery
- To know how marine biotechnology can be applied to microalgae and macro algae production
Skills
- Participate in the operation and maintenance of chemical and biological reactors system
- To Monitor and design monitoring programs for operational control of chemical and biological reactors
- Collaborate in the design and choice of best technological options for soils decontaminaion and waste
recovery.
- Collaborate and participate in the operation of microalgae and macro algae production
3.3.5. Conteúdos programáticos:
Biotecnologia Ambiental
1.Fundamentos de Reatores Químicos e Biológicos
1.1Modelação de reatores químicos
1.2Cinética microbiana
1.3Fundamentos reatores biológicos
1.4 Arejamento e mistura em Reatores Biológicos
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2. Aplicação reatores biológicos à Biotecnologia Ambiental
2.1 Tratamento aeróbio, anóxico e anaeróbio na degradação de xenobióticos
2.2 Biorremediação solos contaminados e águas subterrâneas
2.3 Tecnologias conversão biológica de resíduos e lamas orgânicas
2.4 Tratamento biológico de emissões gasosas
3. Aplicações no bioprocessamento de recursos renováveis e produção de Biocombustíveis
3.1 Biorrefinarias
3.2 Bioprocessos
Biotecnologia Marinha
1.Introdução à biotecnologia marinha
2. Biotecnologia de macro e microalgas
3. Perspetivas e projetos de biotecnologia marinha
Componente prática
Respirometria e sedimentabilidade das lamas; Remoção de carbono e nitrificação; Coeficientes de
transferência de massa em arejadores;Reatores de produção de microalgas
3.3.5. Syllabus:
Environmental biotechnology
1.Fundamentals of chemical and biological reactors
1.1 Chemical reactors modeling
1.2 Microbial kynetics
1.3 Bioreactors fundamentals
1.4 Aeration and mixing in bioreactors
2. Environmental biotechnology and bioremediation applications
2.1 Aerobic, anoxic and anaerobic treatments applied to xenobiotic degradation
2.2 Bioremediation of contaminated soil and groundwater
2.3 Biological conversion technologies of organic waste and sludge
2.4 Biological treatment of gaseous emissions
3. Bioprocessing of renewable resources and biofuels production applications
3.1 Biorefineries
3.2 Biofuels bioprocess production
Marine Biotechnology
1. Introduction to marine biotechnology
2. Biotechnology of macro and microalgae
3. Perspectives and projects on environmental and marine biotechnology
Laboratory work
Respirometry and settleability of sludge; Carbon removal and nitrification; Mass transfer coefficients in
aerators; Microalgae production reactors
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A primeira parte dos conteúdos programáticos aborda um conjunto de conceitos de revisão de cinética
química e biológica, necessários à modelação dos reatores químicos e biológicos. Estes conceitos permitem
ao estudante adquirir as competências relacionadas com o funcionamento, monitorização e determinação de
parâmetros cinéticos em diferentes modos de operação. A transferência de oxigénio e a necessidade de
oxigénio nos reatores biológicos
aeróbios também é abordada. Na 2ª parte do programa é abordada a aplicação dos processos químicos e
biológicos em tratamentos de problemas ambientais como a recuperação de solos contaminados, a
valorização de resíduos de biomassa vegetal e de microrganismos, e resíduos orgânicos para produção de
fertilizantes orgânicos e biocombustíveis. Na 3ª parte do programa é abordada as tecnologias de produção
marinhas dando enfoque à produção e aplicação de micro- e macro algas.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The first part of the syllabus covers a set of concepts to review the chemical and biological kinetics, necessary
for chemical and biological reactors modeling. These concepts allow students to acquire skills related to the
operation, monitoring and determination of kinetic parameters in different operating modes. The oxygen
transfer and the need for oxygen in aerobic biological reactors are also addressed. 2nd half of the program
addresses the application of chemical and biological processes to treat environmental problems such as the
remediation of contaminated soils, the recovery of vegetable waste biomass and microorganism’s biomass
waste, and organic waste for the production of organic fertilizers and biofuels. The 3rd part of the program
covers the marine production technologies by focusing on the production and application of micro- and macro
algae.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo participado, sendo privilegiada a formação interativa mesmo na introdução de conceitos
teóricos e através resolução de exercícios nas aulas práticas. Procura-se levar os alunos a tirar conclusões,
orientando-os nesse processo quer nas aulas teóricas como nas praticasse de laboratório. Nas aulas
laboratoriais, os alunos efetuam trabalhos experimentais, de acordo com protocolos, elaborando
posteriormente o respetivo relatório. A avaliação da componente teórica é realizada por avaliação continua
através da realização de 3 Testes ou Exame final nas datas previstas no calendário de exames. A nota final é
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obtida pela ponderação de 65% (TP) da avaliação continua em teste ou exame e 35% para a componente de
desenvolvimento de trabalho laboratório. Discussão oral do trabalho entregue através de apresentação
representa 30% na avaliação do trabalho de pesquisa ou experimental. Ambas as componentes de avaliação
terão que ser positivas, ou seja com notas superiores 9,5 valores.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expository method, privileging the interactive training in the introduction of theoretical concepts and using
exercises to solve problems in practical classes. It seeks to lead the students to draw conclusions, guiding
them in this process either in lectures as practiced in the laboratory. In laboratory classes, students perform
experimental work according to
protocols provided, further elaborating the respective reports. The assessment of the theoretical component is
performed by continuous assessment by conducting 3 tests or final exam on the scheduled dates on the
calendar of examinations. The final grade is obtained by weighting of 65% (TP) in the continuous assessment
test or exam and 35% for the development component of laboratorial work. Oral discussion of work delivered
through presentation represents 30% in the evaluation of the research or experimental. Both components of
evaluation need to be positive, meaning higher than 9.5.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A metodologia de ensino recorre ao método expositivo dos conteúdos programáticos, com o apoio de slides
que acompanham a aula, assim como são referidos exemplos e casos práticos e a resolução de alguns
exercícios de cálculo de algumas partes da matéria de modo a que o estudante consiga compreender melhor
os conceitos e aplica-los na prática caso tenha de vir a desenvolver algum trabalho de biotecnologia ambiental
ou marinha. A unidade curricular de biotecnologia ambiental e marinha tem uma forte componente laboratorial,
pretendendo-se ilustrar na prática os conceitos teóricos transmitidos e desenvolver nos alunos: (1) a
capacidade de experimentação e aplicação do método científico; (2) competências de ‘saber fazer’ associadas
à aquisição de conhecimentos técnicos laboratoriais de reatores químicos e biológicos; (3) trabalho em
equipa; e (4) desenvolvimento de espirito crítico e de
interpretação de resultados experimentais. Todo o material das aulas e sebentas é fornecido na plataforma
Moodle. A forma como se desenvolve a metodologia de ensino da unidade curricular de biotecnologia
ambiental e marinha possibilita aos estudantes a obtenção de grande sucesso na unidade curricular.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methodology refers to the lecture method of the syllabus, with the support of slides that
accompany the class, as are referred to examples and case studies and resolution of some calculation
exercises in order to the student understand the concepts and apply them in practice if they need to develop
some work on environmental or marine biotechnology. The course environmental and marine biotechnology
has a strong laboratory component and it is
intended to illustrate in practice the theoretical concepts and develop in students: (1) the capacity and
application of the scientific method; (2) 'know-how' skills associated with the acquisition of laboratory
technical knowledge; (3) teamwork; and (4) development of critical spirit and interpretation of experimental
results. All material classes and syllabus is provided in the Moodle platform. The way the teaching
methodologies are developed in the CU of environmental and marine biotechnology, it enables to the students
to achieve great success in the course.
3.3.9. Bibliografia principal:
[1] Francisco Lemos, José Lopes, Ramôa Ribeiro. Reactores químicos, IST Press, 2002
[2] Adélio M.M. Mendes, Laboratórios de Engenharia Química, FEUP Edições, 1ª edição, 2002.
[3] M. Manuela da Fonseca, José A. Teixeira, 2007. Reactores biológicos - fundamentos e aplicações, 1ª edição,
Lidel, 2007
[4] S. John Pirt, Principles of microbe and cell cultivation, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1st edition,
1999.
[5] Tchobanoglous, G., Burton, F.L., Stensel, H. D., 2003. Wastewater Engineering, Treatment, Disposal, Reuse,
4th edition, Metcalf & Eddy, McGraw-Hill.
[6] Rodríguez, F.C., 2005. Biotecnologia Ambiental, Editorial Tébar.
[7] Fingerman, M., Nagabhushanam, R., Thompson, M., 2003, Recent advances in marine biotechnology, vol 3
and vol 8, CRC Press
[8] Pereira, L., Neto, J.M., 2014, Marine Algae: Biodiversity, Taxonomy, Environmental Assessment and
Biotechnology, CRC Press
[9] Ellis, R., 2013, Marine Biotechnology, 1st edition, Springer

Mapa IV - Gestão de Energia / Energy Management
3.3.1. Unidade curricular:
Gestão de Energia / Energy Management
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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João Francisco dos Santos Fernandes (60h TP)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A UC consiste em integrar diferentes conhecimentos adquiridos, organizando-os de forma a criar novas
capacidades relacionadas com a análise energética diferentes processos tecnológicos na qualidade de
consumidores ou produtores de energia. Os estudantes deverão no final da UC ser capazes de:
- Reconhecer a energia como um bem escasso e identificar diferentes formas energia
- Diferenciar entre energia primária, energia final e energia útil
- Entender como se medem diferentes formas de energia
- Conhecer legislação e regulamentos aplicáveis
- Compreender o sistema energético nacional e identificar seus principais atores
- Reconhecer principais características das tecnologias produtoras e consumidoras de energia
- Ser capazes de analisar e comparar diferentes tarifários
- Fazer estudos viabilidade técnica e económica de projetos investimento no sector energético
- Ser capazes liderar uma auditoria energética
- Ser capaz analisar forma crítica um plano racionalização energética.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The CU is to integrate different knowledge acquired by organizing them in order to create new capabilities
related to energy analysis of different technological processes as consumers or energy producers. Students
should at the end of CU be able to:
- To recognize energy as a scarce commodity
- To identify different forms of energy
- To establish the difference between primary energy, final energy and useful energy
- To understand how to measure different forms of energy
- To know the main laws and regulations applicable to the sector
- To understand the national energy system and to identify the key actors
- Recognize the main characteristics of energy producers and consumers technologies
- To be able to analyze and compare different tariffs
- Make technical and economic feasibility studies for investment projects in the energy sector
- To be able to lead an energy audit;
- To be able to analyze critically an energy rationalization plan.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.Política energética e ambiente
2. Análise energética de sistemas
3. Auditorias energéticas e eficiência energética
4.Utilização racional de energia na indústria
5. Gestão da energia
5.1. Gestão da energia em edifícios
5.2. Utilização racional de energia em edifícios
6.Energia nos transportes
7. Balanço ecológico da produção e utilização de energia
Componente prática
- Casos de estudo sobre análise energética de sistemas.
- Casos de estudo sobre auditorias energéticas e eficiência energética.
- Auditoria energética a um edifício e instalação industrial
- Análise do balanço energético e cálculo de custos da energia útil
3.3.5. Syllabus:
1. Energy and environment politics
2. Energy systems analysis
3. Energy audits and energy efficiency
4. Rational uses of energy in industry
5. Energy management
5.1. Energy management in buildings
5.2. Rational use of energy in buildings
6. Energy transport
7. Ecological balance the production and use of energy
Practical component
- Case studies on energy systems analysis.
- Case studies on energy audits and energy efficiency.
- Energy audit to a building and industrial facility
- Analysis of energy balance and useful energy cost
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3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A UC aborda a importância do uso racional de energia nas suas diferentes utilizações em edifício, na indústria,
etc. A forma como é feita a análise energética de instalações e auditorias energéticas permite aos estudantes
colaborar e participar em estudos e auditorias energéticas. As melhores formas gestão e conservação de
energia são também abordadas para que os estudantes possam adequar as melhores tecnologias na
otimização dos processos de gestão de energia em edifícios e na indústria e deste modo contribuir para a
preservação de recursos naturais e ambientais que possam ser utilizados na produção ou conversão da
energia.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The UC addresses the importance of rational use of energy in its various uses in building, industry, etc. How
the energy analysis is carried out in energy installations and energy audits is also studied in this CU in order to
allow the students to collaborate and engage in energy studies and energy audits. The best management
energy forms and energy conservation are also addressed to allow the students to evaluate the best
technology to optimize the energy management processes in buildings and industry and with thus contribute
to the preservation of natural and environmental resources that use energy production or conversion.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina será lecionada recorrendo a métodos expositivos e demonstrativos e recorrendo à plataforma de
Moodle. A disciplina integrará uma componente prática, em que os alunos realizarão trabalhos de
desenvolvimento sobre as temáticas abordadas. Paralelamente poderão ser organizadas palestras, seminários
e visitas de estudo, integradas nos objetivos da disciplina.
Avaliação baseia-se na realização de Trabalhos e Relatórios (TR) em grupo e individuais, a realizar nas aulas e
em estudo autónomo. Um dos Trabalhos de grupo terá apresentação oral (AO). A Nota Final (NF) resultará do
seguinte cálculo:
NF = 0.85*TR+0.15*AO
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
The course will be taught using expository and demonstrative methods and using the Moodle platform. The
course will include a practical component in which students conduct development work on the issues
addressed. In parallel will be organized lectures, seminars and study visits, integrated into the course
objectives.
Assessment is based on the works and reports realization (WR), group and individuals. One of the work group
will be submitted to an Oral presentation (OP). A Final Note (FN) will result of the following calculation:
FN = 0.85*WR+0.15*OP
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A metodologia de ensino recorre ao método expositivo dos conteúdos programáticos, com o apoio de slides
que acompanham a aula, assim como são referidos exemplos e casos práticos e a resolução de alguns
exercícios de algumas partes da matéria de modo a que o estudante consiga compreender melhor os
conceitos e aplica-los na prática caso tenha de vir a desenvolver algum trabalho na área da gestão de energia.
A unidade curricular tem uma forte componente prática, pretendendo-se ilustrar na prática os conceitos
teóricos transmitidos e desenvolver nos alunos: (1) a capacidade de análise, tratamento de dados e aplicação
do método científico; (2) competências de ‘saber fazer’ associadas à aquisição de conhecimentos técnicos; (3)
trabalho em equipa; e (4) desenvolvimento de espirito crítico e de interpretação de resultados. Todo o material
das aulas e sebentas é fornecido na plataforma Moodle. A forma como se desenvolve a metodologia de ensino
da unidade curricular possibilita aos estudantes a obtenção de grande sucesso na unidade curricular.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methodology refers to the lecture method of the syllabus, with the support of slides that
accompany the class, as are referred to examples and case studies and the resolution of some exercises of
some parts of matter, so that the student can understand better the concepts and apply them in practice if
he/she comes to develop some work in the area of energy management. The course has a strong practical
component and are intended to illustrate in practice the transmitted theoretical concepts and develop in
students: (1) the ability to analyze data processing and application of the scientific method; (2) skills
'knowhow' associated with the acquisition of technical knowledge; (3) teamwork; and (4)
development of critical spirit and interpretation of results. All material classes and syllabus is provided in the
Moodle platform. The development of the teaching methodology of the course enables students to achieve
great success in the course.
3.3.9. Bibliografia principal:
1. Sá, André Fernando Ribeiro, Guia de Aplicaçoes de Gestão de Energia e Eficiência Energética, 2ª edição,
2010, Publindústria.Guia da Energia,
2. Janet Ramage, Editora Monitor, 1997
3. Manual do Gestor de Energia, DGE, 1997
4. Manual do Gestor de Energia em Edifícios, DGE, 1997
5. Renewable Energy Project Analysis, RetScreen engineering and cases handbook, 2002
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6. Regulamentos RGCIE, REH, RECS
7. Industrial Energy Conservation, Charles Gottschalk, John Wiley & Sons
Links disponibilizados:
- http://www.iea.org/
- http://www.managenergy.net/
- http://www.crest.gov/
- http://www.ase.org/
- http://www.etde.org/
- http://www.apren.pt/ukenergia.htm
- http://www.energysolutionscenter.org/
- http://solstice.crest.org/index.html
- http://www.adene.pt/
- http://www.dgge.pt/
- http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/
- http://www.energaia.pt/
- http://www.edvenergia.pt/

Mapa IV - Drenagem e Tratamento de Águas Residuais / Drainage and Wastewater Treatment
3.3.1. Unidade curricular:
Drenagem e Tratamento de Águas Residuais / Drainage and Wastewater Treatment
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Maria Álvares Tavares da Mata (45h TP)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Lisete Calado Epifâneo (30h PL)
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Saber como explorar redes de drenagem e elevação de águas residuais urbanas;
- Saber explicar o funcionamento de cada uma das operações e processos unitários para tratamento de águas
residuais;
- Saber dimensionaras várias operações ou processos comuns no tratamento de águas residuais urbanas;
- Compreender os diferentes processos de remoção de Carbono, Azoto e Fósforo;
- Saber explorar e gerir a rede de drenagem, equipamentos associados e a estação de tratamento de águas
residuais urbanas;
- Conhecer a legislação aplicável e os seus principais requisitos.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
- Management/Operation drainage systems and elevation of urban wastewater;
- Kouwn how operate with each of the unit operations and processes referred to wastewater treatment;
- Design the unit and processes operations in the wastewater treatment;
- Understand the different removal processes: Carbon, Nitrogen and Phosphorus;
- Know how to manage the drainage system and network equipments and the wastewater treatment plant;
- Know the relevant legislation and its key requirements.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
- Caraterização Águas Residuais/Bases de dimensionamento
- Legislação nacional e comunitária
- Os sistemas de Saneamento Ambiental como um conjunto coerente - Ciclo urbano da água e a Gestão
integrada da Água.
- Sistemas de drenagem efluentes domésticos – Dimensionamento, Gestão Operacional e Afluências Indevidas
- Conceção geral de sistemas de Tratamento de Águas Residuais
Tratamento Preliminar eMedição de caudal; Tratamento Primário: Decantação Flotação Remoção Química de
Fósforo; Tratamento Secundário: Tipos de tratamento aeróbio, anóxico, anaeróbio; biomassa suspensa ou
leito fixo; Remoção Biológica de Nutrientes: Azoto e Fósforo; Desinfeção; Sistemas de Desodorização;
Tratamento da fase sólida: Espessamento, estabilização e desidratação de Lamas; Reutilização de Águas
Residuais Tratadas: Normalização e Legislação.
- Potenciais usos.
Componente prática
- Casos de estudo de ETAR
- Caracterização do funcionamento de uma instalação e proposta de ações de melhoria
3.3.5. Syllabus:
- Wastewater Characterization - flow rates and quality of wastewater
- National and Community legislation.
- Urban water cycle and the Integrated Water Management.
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- Drainage Systems and Waste Water Elevation - Transport and Elevation - Design, Operational&Management
- General Design of Wastewater Treatment Systems
Preliminary treatment and flow measurement; Primary Treatment: Sedimentation, Flotation, Removal of
Chemical Phosphorus; Secondary Treatment: Types of treatment: aerobic, anoxic, anaerobic; suspended
biomass or fixed bed; Biological nutrient removal process: Nitrogen and Phosphous; Disinfection; Odor
Control;Sludge Treatment: thickening, stabilization and dewatering.
- Reuse: Standards and Legislation. Potential uses
Laboratory work
- Case studies of WWTP
- Monitoring WWTP - Evaluate operation WWTP
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A abordagem dos conteúdos programáticos está diretamente relacionada com os objetivos da UC, focando de
forma sequencial no transporte e nas várias etapas de tratamento que constituem o tratamento das águas
residuais urbanas.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The approach of the syllabus is directly related to the goals of the UC, focusing sequentially in transportation
and several processing steps that constitute the treatment of urban wastewater.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas é realizada uma exposição das matérias propostas no programa e nas aulas práticas a
resolução de exercícios de aplicação dos conceitos teóricos. Todos os materiais utilizados na aula e
complementares à UC são disponibilizados no Moodle. A avaliação realizada na UC é realizada através de
Fichas de acompanhamento dos conteúdos na plataforma Moodle, um trabalho de grupo de caracter prático e
Exame final nas épocas previstas.
A nota final é determinada da seguinte forma: 35% do trabalho de grupo - Monitorização, 5% pela realização
das Fichas de acompanhamento e 60% do teste ou Exame.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
In theoretical is an exposition of the materials proposed in the program and in practices is solve of practical
application of theoretical concepts. All materials used in the classroom and complementary to the UC are
available in Moodle. The evaluation of the UC result by performing final exam, group monitoring work and
accompaniment lessons in Moodle plataform.
The final grade is obtained with a weight of 35 % to the group work - monitoring, 5 % for theaccompaniment
lessons and 60%of the test or final exam.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A metodologia de ensino visa combinar a componente teórica que fornece aos estudantes a estrutura
especifica de raciocínio na análise de processos tecnológicos combinada com a resolução de exercícios
práticos exemplificativos das teóricas. O trabalho de monitorização, com dados reais, permite ao estudante a
aplicação, em contexto real, dos conhecimentos adquiridos.
A boa articulação entre as aulas teóricas e práticas é responsável pelo cumprimento dos objetivos da UC com
sucesso por parte dos estudantes.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methodologyaims to combinethe theoretical componentthat providesstudents thespecific
structureof reasoningin the analysisoftechnological processescombined withthe resolutionof practical
exercises illustrative of the theory. The monitoring work, with real data, allows thestudentto applyinreal
context, the knowledge acquired.
The smooth relationship between the theoretical and practical lessons is responsible for complying with the
UC objectives successfully by students.
3.3.9. Bibliografia principal:
(1) Metcalf & Eddy, (2003) Wastewater Engineering - Treatment, Disposal and Reuse, Third Edition, McGrawHill, Inc.
(2) Qasim, S. R., (2001) Wastewater Treatment Plants, Technomicpublition
(3) Eckenfelder, Jr.,W.W.,(2000), Industrial Water Pollution Control, 3rd edition, McGraw Hill.

Mapa IV - Gestão e Risco Ambiental / Environmental Management and Risk
3.3.1. Unidade curricular:
Gestão e Risco Ambiental / Environmental Management and Risk
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3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Aldina Maria Pedro Soares (60h TP)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
<sem resposta>
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Conhecer diferentes estratégias das organizações, para o ambiente .
- Saber aplicar metodologias e ferramentas de gestão ambiental nas organizações
- Saber os fundamentos e principais linhas de aplicação das ferramentas de apoio à gestão ambiental de
produtos
- Conhecer e compreender os conceitos associados à gestão de risco
- Saber identificar e caracterizar os riscos naturais e tecnológicos com efeitos no ambiente ao nível local,
regional ou global
- Conhecer os métodos e as ferramentas para a avaliação e a gestão do risco
- Planear a melhoria contínua: auditorias, formação, ações de melhoria
-Saber integrar a gestão ambiental e do risco na estratégia de sustentabilidade das organizações
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
- Know different strategies of organizations, for the environment
- To apply methodologies and environmental management tools in organizations
- Know the fundamentals and main lines of application of tools to support environmental management of
products.
- Know and understand the concepts associated with risk management.
- To identify and characterize the natural and technological risks with effects on the environment at local,
regional or global level.
- Know the methods and tools for risk assessment and risk management.
- Planning for continuous improvement: audits, training, improvement actions.
- Integrate environmental management and risk the sustainability of the organizations strategy.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Políticas ambientais e as estratégias das organizações: estratégias de controlo da poluição, estratégias de
prevenção de riscos e custos, estratégias de inovação.
2. Gestão ambiental dos produtos e do consumo: legislação, ACV- Avaliação de Ciclo de Vida de Produtos,
eco-design, eco-marketing e eco-label.
3. Gestão ambiental associada a processos: legislação, eco-eficiência.
4. Gestão ambiental das organizações: legislação, ISO 14001 e EMAS, Agenda XXI, outras certificações por
área de atividade.
5. Conceitos de perigo, risco, desastre, catástrofe e vulnerabilidade
6. Tipologias: riscos naturais, tecnológicos e mistos
7. Métodos e ferramentas de avaliação, quantificação e gestão do risco
8. Riscos ambientais e as alterações climáticas
9. Risco em regime de responsabilidade ambiental,
10. Medição e comunicação: Indicadores de desempenho ambiental, Perceção e comunicação do risco.
Relatórios ambientais e de sustentabilidade.
3.3.5. Syllabus:
1. Environmental policies and strategies of organizations: pollution control strategies, risk and
cost prevention strategies, innovation strategies.
2. Environmental Management of products and consumption: legislation, ACV- Assessment of
Product Lifecycle, eco-design, eco-marketing and eco-label.
3. Environmental management associated with processes: legislation, eco-efficiency.
4. Environmental management of organizations: legislation, ISO 14001 and EMAS, Agenda XXI,
other certifications per area activity.
5. Concepts of danger, risk, disaster, disaster and vulnerability
6. Types: natural, technological and mixed risks
7. Methods and tools for evaluation, quantification and risk management
8. Environmental risks and climate change
9. Risk in environmental liability regime
10. Measurement and communication: Environmental performance indicators, Perception and risk
communication. Environmental and sustainability reports.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
- Diferentes estratégias das organizações: controlo, prevenção e inovação.
- Gestão ambiental nas organizações: ISO 14001 e EMAS, Agenda XXI, certificações específicas
- Ferramentas da gestão ambiental de produtos: ACV, eco-design, eco-marketing e eco-label
- Avaliação e gestão do risco: conceitos, tipologias, métodos, quantificação, avaliação, decisão
- Saber integrar a gestão ambiental e do risco na estratégia de sustentabilidade das empresas: eco-eficiência,
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indicadores e relatórios de sustentabilidade, comunicação associada ao risco. Prevenção para as alterações
climáticas
- Planeamento da melhoria contínua: auditorias, formação, ações de melhoria
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
- Different strategies of organizations: control, prevention and innovation.
- Environmental management in organizations: ISO 14001 and EMAS, Agenda XXI, specific certifications
- Tools of environmental management products: LCA, eco-design, eco-marketing and ecolabel
- Risk assessment and management: concepts, types, methods, quantification, assessment, decision
- Integrate environmental management and risk in corporate sustainability strategy. Ecoefficiency indicators
and sustainability reporting, communication associated with the risk.
- Prevention for the climatic change,
- Planning for continuous improvement: audits, training, improvement actions
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia participativa que contempla o enquadramento teórico dos temas e a vertente de aplicação prática
através de estudos de casos práticos adequados às tecnologias de ambiente e do mar. Avaliação contínua por
trabalhos individuais (50% da nota final) e trabalhos de grupo (50 % da nota final) ou Exame final. A nota de
aprovação na UC tem de ser superior a 9,5 valores.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
A participative methodology that considers the theoretical issues and the practical application through case
studies adapted to the environment and sea technologies. Continuous assessment by indvidual work (50% and
team work (50%) or Examination. To get the final approval in the CU, the final grade need to be higher than 9.5
val.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A avaliação por trabalhos sobre casos práticos permite a aplicação directa dos conceitos e das ferramentas
com entendimento da variabilidade das respostas possíveis.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The evaluation by work on case studies allows the direct application of the requirements with the
understanding of requirements and variability of possible responses.
3.3.9. Bibliografia principal:
(1) Abel Pinto (2005); Sistemas de Gestão Ambiental, Sílabo.
(2) Soares, A. et al. (2011); Gestão Ambiental e Sustentabilidade, Verlag Dashofer.
(3) Blaikie P.; Cannon T.; Davi, I.; Wisner B. (2003); At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability and
Disasters, London: Routledge.
(4) APA (2014) Avaliação Nacional de Risco, Relatório
(5) Normas e legislação

Mapa IV - Avaliação de Impacte Ambiental / Environmental Impact Assessment
3.3.1. Unidade curricular:
Avaliação de Impacte Ambiental / Environmental Impact Assessment
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Paula Eugénio de Oliveira (30h TP)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Fernando Henrique Mayordomo Cunha
Ricardo Manuel Nunes Salgado
3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Avaliação de Impacto Ambiental tem como principal objetivo o desenvolvimento do
conhecimento sobre a matéria em questão, procurando garantir uma sólida formação nesta área científica,
integrando os desenvolvimentos mais recentes, numa perspetiva teórica, aplicada ou metodológica.
Outro dos objetivos específicos incidirá sobre o desenvolvimento de competências e de atitudes, potenciando
a capacidade de aprendizagem autónoma no que se refere aos temas abordados na disciplina e a aspetos de
natureza mais geral, como a capacidade de realização de trabalho científico, de comunicação, de síntese e
interligação dos conhecimentos e de análise crítica.
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Visa habilitar os alunos a desenvolverem atividade profissional no domínio da consultoria e gestão
ambientais, em particular na avaliação e monitorização de impactos ambientais.
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The course of the Environmental Impact Assessment's main objective is the development of knowledge on the
subject in question, while ensuring a solid background in this scientific area, incorporating the latest
developments from a theoretical perspective, applied or in methodology.
Other specific objectives focus on the development of skills and attitudes, enhancing autonomous learning
ability in relation to the topics covered in the training and the more general aspects such as scientific work of
future realization, communication, synthesis and interconnection of knowledge and critical analysis.
It aims to enable students to develop professional activity in the field of consulting and environmental
management, in particular in the evaluation and monitoring of environmental impacts.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Avaliação de Impacte Ambiental como instrumento de gestão e de política do ambiente.
2. Conceitos fundamentais em AIA
3. Âmbito de aplicação e escalas de impactes.
4. A AIA como instrumento regulamentar
5. O Processo de AIA
6. A Participação Pública no Processo de AIA
7. Métodos em AIA
8. Metodologias e técnicas de identificação, previsão e avaliação de impactes ambientais
9. Identificação, avaliação e comparação de alternativas
10. Impactes sectoriais
11. Análise e gestão em contexto de incerteza
12. Monitorização e pós-avaliação no contexto do seguimento em AIA. Ligação aos Sistemas de Gestão
Ambiental
13. Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas, planos e programas
14. Enquadramento institucional da AAE na EU e em Portugal
3.3.5. Syllabus:
1. Introduction to Environmental Impact Assessment as management and environmental policy instrument
2. Fundamental concepts in AIA
3. Scope and impact scales
4. EIA as regulatory instrument
5. The EIA Process
6. Public Participation in EIA Process
7. Methods in EIA
8. Methodologies and identification techniques, prediction and assessment of environmental impacts
9. Identification, assessment and comparison of alternatives
10. Sector Impacts
11. Analysis and management under uncertainty
12. Monitoring and post-evaluation in the context of follow-up in EIA. Connection to
13. Strategic Environmental Assessment (SEA) policies, plans and programs
14. Institutional framework of SEA in the US and Portugal
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A UC pretende que os alunos adquiram conhecimentos e competências que lhes permitam participar em
processos de avaliação de impacto ambiental. Para isso, são abordados os diferentes documentos que
instruem o processo de AIA, as entidades responsáveis pela gestão do processo e o tempo associado a cada
etapa do processo. Também são abordadas metodologias de análise e avaliação de impactos para os
diferentes descritores analisados nos processos de AIA. Será ainda feita referência à importância dos
processos de avaliação ambiental estratégica. Com isto os alunos ficam aptos a avaliar impactos ambientais
de projetos e planos de ordenamento no âmbito das ciências ambientais e de aplicação dos conhecimentos
adquiridos noutras UCs do curso.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
These CU pretends that the students acquire knowledge and skills to participate in environmental impact
assessment processes. For this, it is discussed the various documents involved in the EIA process, the
entities responsible for managing the process and the time associated with each stage of the process. It also
focuses on the analysis methods and impact assessment for the different descriptors analyzed in EIA
processes. It will also refer the importance of strategic environmental assessment processes. With these
concepts, the students will be able to evaluate environmental impacts of projects and plans in the context of
environmental science and applying the knowledge acquired in other areas of the course.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo participado, sendo privilegiada a formação interativa mesmo na introdução de conceitos
teóricos e através de análise de casos de estudo nas aulas práticas.
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Procura-se levar os alunos a tirar conclusões, orientando-os nesse processo. A avaliação é realizada por
avaliação contínua através da realização de 1 Trabalho ou Exame final nas datas previstas no calendário de
exames. Entrega do trabalho é feita no final do semestre.
A nota final é obtida 100% pelo desenvolvimento de trabalho. A nota final deverá ser superior 9,5 valores para
obter aprovação na UC.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
Expository method involved, prevailing the interactive training in the introduction of theoretical concepts and
through analysis of case studies in practical classes. It pretends to lead the students to draw conclusions,
guiding them in the process. The evaluation is carried out by continuous assessment by performing one work
or final exam on the dates specified in the exams schedule. The work delivery is made at the end of the
semester.
The final score is obtained 100% by the developed work. The final grade should higher than 9.5 to obtain
approval in the CU.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
A metodologia de ensino recorre ao método expositivo dos conteúdos programáticos, com o apoio de slides
que acompanham a aula, assim como são referidos exemplos e casos práticos e a aplicação a casos de
estudo de algumas partes da matéria de modo a que o estudante consiga compreender melhor os conceitos e
aplica-los na prática caso tenha de vir a desenvolver algum trabalho nesta área. A unidade curricular tem uma
forte componente prática, pretendendo-se ilustrar na prática os conceitos teóricos transmitidos e desenvolver
nos alunos: (1) a capacidade de análise e aplicação do método científico; (2) competências de ‘saber fazer’
associadas à aquisição de conhecimentos técnicos; (3) trabalho em equipa; e (4) desenvolvimento de espirito
crítico e de interpretação de dados e resultados dos estudos de impacte ambiental. Todo o material das aulas
e sebentas é fornecido na plataforma Moodle.
A forma como se desenvolve a metodologia de ensino da unidade curricular possibilita aos estudantes a
obtenção de grande sucesso na unidade curricular.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methodology refers to the lecture method of the syllabus, with the support of slides that
accompany the classes. Examples and case studies and application to case studies are referred, in order to
the student understand the concepts and apply them in practice if the students need to develop some work in
this area. The course has a strong practical component, intending to illustrate in practice, the theoretical
concepts and develop in students: (1) the ability to analysis and apply of the scientific method; (2) 'know-how'
skills associated with the acquisition of technical knowledge; (3) teamwork; and (4) development of critical
spirit and data and results interpretation of environmental impact studies. All material classes and syllabus is
provided in the Moodle platform. The way how the teaching methodology was developed in the course, enables
the students to achieve great success.
3.3.9. Bibliografia principal:
[1] Barrow, C. J. 2001. Environmental and social impact assessment. Arnold: London.
[2] Therivel, R. (2004). Strategic Environmental Assessment in Action. London and Sterling, VA: Earthscan.”
[3] Glasson, J.; Therivel, R. & Andrew, C. 2005. Introduction to environmental impact assessment. 3rd edition.
Routledge: London.
[4] Morris, P., Therivel, R. 2001. Methods of environmental impact assessment. 2nd edition. Spon Press:
London.
[5] Nebel, B. J., Wright, R. T. 1996. Environmental science. 5th edition. Prentice Hall: New Jersey.
[6] Canter, L.W., 1996. Environmental impact assessment, 2nd edition, McGraw Hill.
[7] Santos Oliveira, J. F. 2005. Gestão ambiental. Lidel, Lisboa.
[8] Treweek, J. 1999. Ecological impact assessment. Blackwell: Oxford.
[9] Wood, C. 2003. Environmental impact assessment: a comparative review. 2nd edition. Prentice Hall:
Edinburgh.

Mapa IV - Projeto/Estágio / Project/Internship
3.3.1. Unidade curricular:
Projeto/Estágio / Project/Internship
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ricardo Manuel Nunes Salgado (15 h)
3.3.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Fernando Henrique Mayordomo Cunha (30h)
Aldina Maria Pedro Soares (15h)
Lisete Calado Epifâneo (30h)
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3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
- Conceber, elaborar e acompanhar a implementação de projetos envolvendo uma ou mais áreas específicas
- Proporcionar aos alunos a análise de problemas tecnológicos, para desenvolverem soluções para a sua
resolução
- Estimular a capacidade de análise e síntese, integrando conhecimentos técnicos e científicos adquiridos
- Desenvolver sentido crítico
Competências:
- Capacidade de comunicação (oral e na escrita utilizando terminologia da especialidade)
- Capacidade de aprender e responsabilidade (capacidade para analisar e sintetizar, para aplicar o
conhecimento adquirido na tomada de decisão e adaptar-se a novas situações)
- Capacidade para trabalhar em grupo e em equipas multidisciplinares
- Capacidade para localizar, analisar, priorizar e sintetizar a informação
- Entendimento no uso das Melhores Tecnologias Disponíveis
- Compreensão e capacidade de aplicar metodologias de avaliação e gestão ambiental e avaliar as implicações
legais de intervenções ambientais
3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Objectives:
- Design, develop and monitoring the implementation of technological projects involving one or more specific
areas
- Analysis of technological problems to develop solutions for their resolution;
- Encourage capacity for analysis and synthesis, allowing to integrate the technical and scientific knowledge
acquired
- Develop a critical sense
Skills:
- Communicative capacity (orally and in writing, with an emphasis on the use of specialized terminology)
- Capacity for learning and responsibility (capacity for analysis and synthesis, to apply the knowledge
acquired/capacity to take decisions and adapt to new situations)
- Capacity to work as part of a group and in multidisciplinary teams
- Capacities to locate, analyze, prioritize and synthesize information
- Understanding of the Best Available Technologies
- Understanding of and ability to apply environmental assessment and management methodologies and to
assess the legal implications of environmental interventions.
3.3.5. Conteúdos programáticos:
1.Proposta de temas de projeto e/ou estágio
Incluir questões e problemas relevantes nas áreas; Referir os conhecimentos teóricos necessários com
indicação de referências bibliográficas; Inserir-se no domínio restrito de forma a poder ser desenvolvido em
profundidade; Ser adequado ao tempo previsto
2. Definição de objetivos do projeto e/ou estágio
Propostas deverão ser claras quanto aos resultados de aprendizagem esperados
3. Elaboração de programas dos trabalhos
Propostas deverão estar em conformidade com regulamentos institucionais sobre a realização
estágios/projetos.
4. Estratégias de abordagem ao tema
Pesquisa bibliográfica, informação científica, técnica, experimental
5. Acompanhamento do desenvolvimento do projeto e/ou estágio
Docente orientador do projeto e/ou estágio é responsável pelo acompanhamento
6. Elaboração de relatórios/dissertações
O projeto ou relatório de estágio é apresentado em documento de acordo com o modelo de apresentação de
projeto
3.3.5. Syllabus:
1. Scope and Objectives. Definition of the Project;
2. Preparation of work programs;
3. Library and information Research;
4. Strategies approach to the subject (scientific, technical, experimental);
5. Monitoring of project development;
6. Preparation of reports / dissertations
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os projetos são sempre acompanhados pelos professores desde a definição desenvolvimento e conclusão.
Em cada fase o professor disponibiliza ao aluno os conhecimentos gerais e específico para garantir o rigor
técnico e científico do projeto. Os projetos podem ser propostos ao Responsável da Unidade Curricular (UC),
através de:
- Proposta individual dos alunos;
- Propostas dos professores;
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A aprovação no projeto ou estágio resulta da análise do conteúdo da Ficha de Proposta/Acompanhamento de
Projecto ou do Estágio, onde devem ser identificados todos os recursos necessários e assegurada a
disponibilidade dos mesmos. Sempre que se pretenda elaborar o projecto numa empresa, deve ser anexo à
proposta uma declaração da empresa que assegure a viabilidade de realização do projecto, no ano lectivo.
A escolha de projeto ou estágio é estabelecida no inicio do semestre entre o aluno e o docentes responsavel
da UC e ambos podem ser realizados em qualquer área de especialização do curso.
3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The projects are always oriented by teachers from the beginning, defining the project, during development,
until the end (presentation/discussion). In each phase the teacher provides the student with the general and
specific knowledge to ensure the technical and scientific rigor of the project.
Projects may be submitted to the Responsible Course (UC) through:
- Individual proposal from student;
- Proposals from professor;
The approval of project or internship proposals is accomplish by analysis of the contents of Sheet Motion /
Monitoring Project or Internship, which shall be identified all the necessary resources and ensured their
availability. When it is intended to develop the project in a company a proposal to the company's statement
must be attached to the proposal, to ensure the viability of the project, on the academic year.
The selection of the project or internship is established in the begining of the semester by the student and the
responsible of the CU and both can be done in the areas of the specialization of the course.
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Para dar suporte a orientação do estudante, são aplicadas as seguintes metodologias de ensino:
- Pesquisa bibliográfica sobre temas ou problemas;
- Leitura em jornais, monografias e livros;
- Interactividade estudante / professor: Intensificar a investigação e análise aprofundada de questões.
- Visita as instalações para mostrar tecnologia e metodologias de gestão aplicadas.
A avaliação de competências é realizada por avaliação contínua através de um relatório intercalar e no
documento final do projecto. A discussão final é realizada em apresentação pública, que é avaliado por um
júri. A nota final (NF) é obtida através da ponderação de:
- A qualidade dos documentos apresentados (60%)
- Apresentação e discussão final (35%)
- Poster (5%)
Aprovação na UC é obtida com nota superior a 10 valores.
3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
To support student orientation, Teaching Methodologies are applied:
- Library research on topics or problems;
- Reading assignments in journals, monographs, and books;
- Interactivity Student/Teacher: Enhance research and depth analysis of issues.
- Visit facilities to show applied technology and management methodologies.
The skills assessment is performed by continuous assessment trough an intermediate report and by the final
project document. The final discussion is performed on public presentation that is assessed by a jury. The final
grade is obtained by weighting of:
- Quality of the documents submitted (60%);
- Presentation/Final Discussion (35%);
- Poster (5%).
The final grade should be higher than 10 to get approval in the CU.
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular:
Os alunos são incentivados a pesquisar e a fundamentar o entendimento dos conceitos apreendidos assim
como a sua abordagem na resolução de exercícios/problema, através da aplicação de técnicas e tecnologias
de monitorização e controlo ambiental.
A metodologia de ensino recorre a métodos variados adequados para a elaboração de projectos num contexto
muito próximo do desempenho pretendido para técnico superior de Ambiente e Mar, com suporte de bases de
dados e ferramentas para cálculo e apoio ao projecto de tecnologias na resolução de problemas.
3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The students are encouraged to research and substantiate the understanding of concepts learned as well as
their approach to problem solving, through the application of monitoring techniques and environmental control
technologies.
The teaching methodology uses several methods, is suitable to the development of projects in a context very
close to the desired performance for a graduated in Environment and Marine Technician , with the support of
databases and tools for calculation and design of technologies to support solutions.
3.3.9. Bibliografia principal:
Bibliografia a definir pelo orientador para cada projeto.
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4. Descrição e fundamentação dos recursos docentes do
ciclo de estudos
4.1 Descrição e fundamentação dos recursos docentes do ciclo de estudos
4.1.1. Fichas curriculares
Mapa V - Patrícia Santos Ribeiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Patrícia Santos Ribeiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - António Pedro dos Santos Lopes Castela
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Pedro dos Santos Lopes Castela
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Instituto Politécnico de Setúbal
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Maria Helena de Figueiredo Ramos Caria
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Helena de Figueiredo Ramos Caria
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
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Instituto Politécnico de Setúbal
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Saúde
4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Ricardo Manuel Nunes Salgado
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ricardo Manuel Nunes Salgado
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - João Pedro Veiga Ribeiro Cascalho
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Pedro Veiga Ribeiro Cascalho
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
35
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Carla Alexandra Gamelas Albuquerque Pinto Reis
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carla Alexandra Gamelas Albuquerque Pinto Reis
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Carla Maria de Almeida Amorim Carneiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carla Maria de Almeida Amorim Carneiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Ana Mafalda Saldanha Guedes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Mafalda Saldanha Guedes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - João Francisco dos Santos Fernandes
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Francisco dos Santos Fernandes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Luís Pedro dos Santos Cerqueira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Pedro dos Santos Cerqueira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Instituto Politécnico de Setúbal
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Cláudio Miguel Garcia Loureiro dos Santos Sapateiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cláudio Miguel Garcia Loureiro dos Santos Sapateiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa V - Nuno Humberto Costa Pereira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Humberto Costa Pereira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Nuno António Neves Nunes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno António Neves Nunes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Fernando Henrique Mayordomo Cunha
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Henrique Mayordomo Cunha
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Paula Cristina Sequeira Pereira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Cristina Sequeira Pereira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Fernando Manuel Valente
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Manuel Valente
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Paulo Miguel Marques Fontes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Miguel Marques Fontes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Alexandre Miguel Cordeiro Magrinho
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alexandre Miguel Cordeiro Magrinho
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Ana Maria Álvares Tavares da Mata
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Maria Álvares Tavares da Mata
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Aldina Maria Pedro Soares
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Aldina Maria Pedro Soares
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - João Pedro Monteiro Ferreira Garcês
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Pedro Monteiro Ferreira Garcês
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Ana Paula Eugénio de Oliveira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Paula Eugénio de Oliveira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
30
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa V - Lisete Calado Epifâneo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Lisete Calado Epifâneo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos
4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Teaching staff of the study programme

Patrícia Santos Ribeiro
António Pedro dos Santos Lopes
Doutor
Castela
Maria Helena de Figueiredo
Doutor
Ramos Caria

Matemática

Regime de tempo /
Employment link
100

Engenharia Química

100

Ficha submetida

Biologia-Genética

100

Ficha submetida

Ricardo Manuel Nunes Salgado
João Pedro Veiga Ribeiro
Cascalho
Carla Alexandra Gamelas
Albuquerque Pinto Reis
Carla Maria de Almeida Amorim
Carneiro
Ana Mafalda Saldanha Guedes

Engenharia Química e Bioquímica
Geologia (especialidade em
Sedimentologia)

100

Ficha submetida

35

Ficha submetida

Nome / Name

João Francisco dos Santos
Fernandes
Luís Pedro dos Santos
Cerqueira
Cláudio Miguel Garcia Loureiro
dos Santos Sapateiro

Grau /
Degree
Doutor

Doutor
Doutor

Área científica / Scientific Area

Informação/
Information
Ficha submetida

Doutor

Química

100

Ficha submetida

Doutor

Bioquímica

100

Ficha submetida

Doutor

Ciência e Engenharia de Materiais

100

Ficha submetida

Doutor

Engenharia Mecânica

100

Ficha submetida

Doutor

Arquitetura e Urbanismo (área
5.58.581)

50

Ficha submetida

Doutor

Engenharia Informática

100

Ficha submetida

Nuno Humberto Costa Pereira

Doutor

Nuno António Neves Nunes
Fernando Henrique Mayordomo
Cunha
Paula Cristina Sequeira Pereira
Fernando Manuel Valente
Paulo Miguel Marques Fontes

Doutor

Engenharia Mecânica – Termodinâmica
100
Aplicada
Engenharia Mecânica
100

Mestre

Mecânica Energia

100

Ficha submetida

Doutor
Doutor
Doutor

Probabilidades e Estatística
Gestão
Engenharia Mecânica

100
100
100

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

Doutor

Eng.ª Mecânica (Gestão e Valorização
Energética de Resíduos)

100

Ficha submetida

Doutor

Engenharia do Ambiente

100

Ficha submetida

Doutor

Engenharia do Ambiente

100

Ficha submetida

Doutor

Ciências Naturais e do Mar

50

Ficha submetida

Doutor
Mestre

Engenharia do Ambiente
Engenharia Sanitária

30
50
2015

Ficha submetida
Ficha submetida

Alexandre Miguel Cordeiro
Magrinho
Ana Maria Álvares Tavares da
Mata
Aldina Maria Pedro Soares
João Pedro Monteiro Ferreira
Garcês
Ana Paula Eugénio de Oliveira
Lisete Calado Epifâneo
(23 Items)

Ficha submetida
Ficha submetida

<sem resposta>

4.2. Dados percentuais dos recursos docentes do ciclo de estudos
4.2.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos
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4.2.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff
Corpo docente próprio / Full time teaching staff

ETI / FTE Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers:

18

4.2.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado
4.2.2. 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 with a PhD (FTE): 18.7

4.2.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado
4.2.3. 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
12.1
estudos (ETI) / Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE):
Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas
fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional
experience and competence, in the main areas of the study programme (FTE):

1.5

4.2.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação
4.2.4. 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*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período
18
superior a três anos / Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three years:
Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) /
1.5
Teaching staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho
4.3. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente
actualização:
Em cumprimento do artigo 35.º -A do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico
(ECPDESP), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 185/81, de 1 de julho, na redação dada pelo Decreto- -Lei n.º
207/2009, de 31 de agosto e pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio e após discussão pública realizada nos termos
do número 3, do artigo 110.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro (RJIES), ouvidos os Conselhos Técnico –
Científicos e os Conselhos Pedagógicos das Unidades Orgânicas do Instituto bem como as organizações
sindicais, o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal aprovou por Despacho (Despacho n.º 3271/2013),
ao abrigo da alínea n) do número 1, do artigo 25.º dos Estatutos do
IPS e do artigo 29.º -A do ECPDESP, o Regulamento de Avaliação de Desempenho e Alteração do
Posicionamento Remuneratório do Pessoal Docente do Instituto Politécnico de Setúbal.
(http://www.ips.pt/ips_si/web_gessi_docs.download_file?p_name=F2069011600/Regulamento%20RAD.pdf)
Este regulamento visa a melhoria contínua e o reforço da qualidade do processo ensino-aprendizagem, da
investigação e da relação com a envolvente. Tendo sido recentemente aprovado, este regulamento encontrase em fase inicial de funcionamento. O regulamento estipula que a avaliação do desempenho do pessoal
docente é realizada a cada três anos, e contempla uma avaliação das componentes Pedagógica,
Técnico – Científica, Relação com a envolvente e Organizacional, havendo a possibilidade de permitir ao
docente aferir a sua progressão ao longo do período em avaliação através de monitorização do desempenho.
Participam no processo de avaliação o avaliado; O Conselho Técnico – Científico (CTC), o Conselho
Pedagógico e a Comissão de Avaliação da Unidade Orgânica (UO), bem como Peritos Externos à UO, o
Conselho Coordenador da Avaliação do Desempenho dos Docentes (CCADD) do IPS e o Presidente do IPS.
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Este regulamento aplica-se a todo o pessoal docente do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) com relação
jurídica de emprego público.
O pessoal docente especialmente contratado, em regime de contrato a termo certo, é avaliado pelo Conselho
Técnico-Científico da Unidade Orgânica mediante relatório fundamentado subscrito por dois professores com
contrato por tempo indeterminado da respetiva área disciplinar ou afim, tendo por base o relatório de
atividades do docente, bem como o Curriculum vitae.
4.3. Teaching staff performance evaluation procedures and measures for its permanent updating:
Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating In compliance with
Article 35 . -A of the Statute of the Career Education Teaching Personnel Polytechnic (ECPDESP), approved by
Decree-Law No. 185/81, July 1st, amended by Decree - Law No. 207/2009 of 31st August and by Law No. 7/2010
of 13th May and after public discussion held under paragraph 3 of Article 110 of Law No. 62/ 2007 of September
10 (RJIES), heard the Technical - Scientific Councils and Pedagogic Councils of the Organic Units of the
Institute as well as the unions , the President of Polytechnic Institute of Setúbal approved by Order (Order no .
º 3271/2013) , under paragraph n ) of paragraph 1 of Article 25.
Statute of IPS and Article 29. ECPDESP-A of the Rules of Performance Evaluation and Remuneration
Amendment of Positioning of Faculty of the Polytechnic Institute of Setúbal.
(http://www.ips.pt/ips_si/web_gessi_docs.download_file?p_name=F2069011600/Regulamento%20RAD.pdf )
This Regulation aims at a continuous improvement and enhancement of the quality of the teachinglearning
process, the research and relationship with the environment. Having been recently approved it is still in its
early stages of implementation. The regulation stipulates that the evaluation of the performance of academic
staff is held every three years, and includes an assessment of the Pedagogical, Technical and Scientific,
Relations with engaging and Organizational components, with the possibility of allowing the professor to
assess his own progression over the evaluation period through a performance monitoring. In the evaluation
process participate: the assessed professor; the Scientific-Technical Council (CTC) , the
Pedagogical Council and the Evaluation Comission of the Organic Unit (OU), and also External Experts to the
OU, the IPS’ Coordinating Council of the Performance Evaluation of Teachers ( CCADD ) and the President of
IPS. This regulation applies to all academic staff at the Polytechnic Institute of Setúbal (IPS) regarding public
employment.
The academic staff specifically hired on a contract basis for a fixed term is evaluated by the ScientificTechnical Council of the Organic Unit based upon a report signed by two Professors, with indefinite contract,
of the respective subject area or related, based on the report of activities prepared by the Professor under
evaluation and its Curriculum vitae.

5. Descrição e fundamentação de outros recursos
humanos e materiais
5.1. Pessoal não docente afecto ao ciclo de estudos:
Na ESTSetúbal/IPS a organização não afecta pessoal não docente aos ciclos de estudos, mas sim aos
departamentos. A ESTSetúbal/IPS dispõe de 28 funcionários: 2 técnicos superiores, 1 especialista de
informática, 19 assistentes técnicos e 6 assistentes operacionais. Dos técnicos superiores, 1 está afeto à
Mediateca, outro ao GALSD e ao controlo das PSE. O especialista de Informática apoia as estruturas
relacionadas com os equipamentos e redes de informática. Dos 19 assistentes técnicos, 4 estão afetos aos
Laboratórios, e 1 ao serviço de Inserção Profissional, 1 aos Recursos Humanos, 1 ao serviço de Manutenção, 2
à gestão dos Serviços Académicos, 4 a serviços de Assessoria e secretariado dos Órgãos de Gestão e dos
Departamentos e 3 à Mediateca. Os 6 assistentes operacionais, estão afetos a serviços como a Mediateca,
Centro de Cópias e Central Telefónica. Além destes, acrescentam-se os funcionários dos serviços centrais do
IPS que suportam as diversas formações, CIMOB, UNIQUA e OIVA.
5.1. Non teaching staff allocated to the study programme:
In ESTSetúbal/IPS non-academic staff is not allocated to study programs but to departments. There are 28 nonacademic employees: 2 senior technicians, 1 computer specialist, 19 technical assistants and 6 operational
assistants. Regarding senior technicians, 1 is allocated to the Media Library, the other works to the Financial
and Purchases sector. The Computer Specialist supports structures related to equipment and computer
networks. Regarding the technical assistants, 4 are allocated to the Laboratories, 1 to Employability service, 1
to Human Resources, 1 to Maintenance service, 2 to management of the Academic Services, 4 to secretariat
and management of the Advisory Bodies and Departments, 3 work in the Media Library. The six operational
assistants are affected to services such as the Media Library, Copy Centre and Telephone Switchboard. In
addition, there are staff members belonging to the IPS central services that support the several training
options, CIMOB, UNIQUA and OIVA.
5.2. Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios,
salas de computadores, etc.):
Auditórios (5)
Laboratórios:
- Controlo e Processos
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- Informática (7)
- Mecânica (Ensaios Mecânicos, Materiais, Vibrações e Ruído)
- Microbiologia
- Química
- Termodinâmica e Energia
Mediateca (sala de leitura, arquivo e gabinetes de estudo)
Sala Aberta para Projetos (2)
Sala Aberta de Computadores (4)
Salas de aula (30)
Os estudantes têm acesso a partir de qualquer lugar e a qualquer hora à plataforma de e-learning e bases
de dados de pesquisa bibliográfica.
5.2. Facilities allocated to and/or used by the study programme (teaching spaces, libraries, laboratories, computer
rooms, etc.):
Auditorium (5)
Laboratories:
- Chemistry
- Computer Science (7)
- Computer Simulation
- Control and Processes
- Energy and thermodynamics
- Mechanical Technologies
- Mechanics (Mechanical Testing, Materials, Vibration and Noise)
- Microbiology
Library (archive and study cabinets)
Workshop
Project Open Room (2)
Computer Open Rooms (4)
Classrooms (30)
Students have access from anywhere and anytime to e-learning platform and databases of bibliographic
research.
5.3. Indicação dos principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos
(equipamentos didácticos e científicos, materiais e TICs):
Autoclave
Balança analitica e de precisão
Centrifuga
Contador de colónias
Cromatógrafo HPLC
Estufas e fornos
Evaporador rotativo
Fotómetros e Espetrofotómetros
Incubadora orbital
Microscópios óticos
Sonómetro
Equipamento tratamento de água
Jar test
Reactores quimicos e biológicos
Filtração em membrana
Peneiros e agitador
Medidor pH, O2 e condutividade
Aparelho de CQO
Destilador de azoto
Equipamentos testes hidráulicos
Ozonizador
UV/MP lâmpada
Bombas e reactores para testes de Lab
Incubadora de CBO
Equipamentos de refrigeração
5.3. Indication of the main equipment and materials allocated to and/or used by the study programme (didactic and
scientific equipments, materials and ICTs):
Autoclave
Analytical and precision balance
Centrifuge
Colony counter
Photometers, spectrophotometers
HPLC Chromatograph
Optical microscopes
Orbital incubator
Ovens and furnaces
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Rotational evaporator
Sonometer
Water treatment equipment
Jar test
Chemical and biological reactor
Membrane filtration
Sieves and Stirrer
pH, O2, conductivity equiment
COD equipment
Nitrogen destilator
Hydraulic bank tests
Ozone equipment
UV/MP lamp
Pumps and reactors for Lab scale tests
BOD incubator
Refrigeration equipments

6. Actividades de formação e investigação
Mapa VI - 6.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em
que os docentes desenvolvem a sua actividade científica
6.1. Mapa VI Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua
actividade científica / Research Centre(s) in the area of the study programme, where the teachers develop their
scientific activities
Centro de Investigação / Research
Centre

Classificação (FCT) /
IES / Institution
Mark (FCT)

REQUIMTE/LAQV

Excelente

Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa
(FCT/UNL)

REQUIMTE/UCIBIO

Excepcional

Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa
(FCT/UNL)

Excelente

Universidade Nova de Lisboa (UNL)

Excelente

Instituto Superior Técnico (IST)

Muito Bom

Instituto Superior Técnico (IST)

Muito Bom

Universidade Lisboa (UL)

Excelente

Universidade Lisboa (UL)

Excelente

Instituto Superior Técnico (IST)

Excelente

Universidade de Aveiro (UA)

Bom

Universidade de Évora (UE)

Muito Bom

Universidade de Aveiro (UA)

Muito Bom

Universidade de Lisboa (UL)

ITQB - Instituto de Tecnologia Química e
Biológica
IBB - Institute for Bioengineering and
Biosciences
CeFEMA – Center of physics and
engineering of advanced materials
Instituto Dom Luiz
BioISI-FCUL - Biosystems & Integrative
science institute
CQE – Centro de Química Estrutural
CESAM - Centro de Estudos do Ambiente
e do Mar
CIMA - Dynamical Systems and Discrete
Structures
CIDMA - Center for research and
development mathematics and application
CEAUL - Centro de Estatística e
Aplicações da Universidade de Lisboa
IPMA – Instituto Português do Mar e da
Atmosfera, Algés
CENI – Centro de Integração e Inovação
de Processos, Setúbal

Observações /
Observations

Sem classificação
Sem classificação

Perguntas 6.2 e 6.3
6.2. Mapa resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, na área predominante do ciclo
de estudos, em revistas internacionais com revisão por pares, nos últimos cinco anos (referenciação em formato
APA):
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http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/ae9b005d-6021-f8c5-18c2-56051d63d1be
6.3. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as actividades
científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos:
Dos vários projetos destaca-se:
Utilização zeólitos funcionalizados com inibidores corrosão para protecção anti-corrosiva estruturas betão
armado, PTDC/ECM/105427/2008 (PI)
Eliminação de micropoluentes com actividade antimicrobiana águas residuais, PTDC/AAC-AMB/113091/2009 (I)
Biotextile, PTDC/EBB-EBI/120624/2010 (I)
SIGRSAMARSUL - QREN (PI)
Sand beach textural and compositional variability as indicator of sedimentary dynamics, PTDC/CTEGEX/64592/2006 (I)
Beach to Canyon Head Sedimentary Processes - BEACH TO CANYON, PTDC/MAR/114674/2009 (PI)
Shoreface morphodynamics: an integrated approach, PTDC/MAR-EST/3485/2012 (I)
Developing novel feed enzymes for improving the nutricional value of microalgae for monogastrics,
PTDC/CVT/NUT/5931/2014 (I)
Cultura experimental de Marphysa sanguinea Montagu (Poliqueta, Eunicidae) integrado no Programa Europeu
QCA III/med. 4/MARE (PI)
PRODUTECH - PTI, QREN (I)
Projecto Dinamic, Projecto Sudoe, Interreg IV B (PI)
CE, Interreg IIIC, PSPE (I)
6.3. List of the main projects and/or national and international partnerships, integrating the scientific,
technological, cultural and artistic activities developed in the area of the study programme:
The most representative projects are:
Use of zeolites functionalised with corrosion inhibitors to prevent corrosion activity in reinforced concrete
structures, PTDC/ECM/105427/2008 (PI)
Micropollutants elimination with antibacterian activity in wastewater, PTDC/AAC-AMB/113091/2009 (I)
Biotextile, PTDC/EBB-EBI/120624/2010 (I)
SIGRSAMARSUL, QREN (PI)
Sand beach textural and compositional variability as indicator of sedimentary dynamics, PTDC/CTEGEX/64592/2006 (I)
Beach to Canyon Head Sedimentary Processes - BEACH TO CANYON, PTDC/MAR/114674/2009 (PI)
Shoreface morphodynamics: an integrated approach, PTDC/MAR-EST/3485/2012 (I)
Developing novel feed enzymes for improving the nutricional value of microalgae for monogastrics,
PTDC/CVT/NUT/5931/2014 (I)
Experimental culture of Marphysa sanguinea Montagu (Poliqueta, Eunicidae), European QCA III/med Program.
4/MARE (PI)
PRODUTECH - PTI, QREN (I)
Project Dynamic, Sudoe Project, Interreg IV B (PI)
CE, Interreg IIIC, PSPE (I)

7. Actividades de desenvolvimento tecnológico e
artísticas, prestação de serviços à comunidade e
formação avançada
7.1. Descreva estas actividades e se a sua oferta corresponde às necessidades do mercado, à missão e aos
objetivos da instituição:
A ESTSetúbal/IPS realiza anualmente a semana de todos os seus cursos, nomeadamente Engenharia
do Ambiente onde existem mais sinergias com aquele que agora se propõe. Nestas semanas tem lugar
palestras de profissionais e visitas de estudo a empresas e entidades da região. Todos estes eventos são
publicitados e abertos à comunidade envolvente. Nesta proposta de curso, a Escola compromete-se a realizar
eventos semelhantes.
São realizadas também atividades de divulgação junto de escolas secundárias (palestras e exposições) e
sociedade civil (ex. eventos “Há Festa no Parque” e “Feira de Santiago"; palestras em C&T na “Casa da Baia”)
e organização de ateliers ocupacionais para jovens no campus do IPS.
Existe oferta de formação avançada relacionada com área do curso: Mestrado em Segurança e Higiene no
Trabalho e Mestrado em Energia.
Existe também desenvolvimento de trabalhos em parceria com empresas da área de ambiente e do mar, na
região, por professores do curso.
7.1. Describe these activities and if they correspond to the market needs and to the mission and objectives of the
institution:
The ESTSetúbal/IPS held annually the week of all its courses, namely the Environment Engineering course
where there are synergies with these course. In these weeks, it takes place lectures by professionals and study
visits to companies and organizations in the region. All these events are advertised and open to the
surrounding community. In this course, the School is committed to conduct similar events.
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They are also conducted outreach activities with secondary schools (conferences and exhibitions) and the civil
society (ie. events "There's Party in the Park" and "Santiago´s Fair"; lectures in S&T in the "House the Bay ")
and organization occupational workshops for young people in the IPS campus.
There is advanced training in the areas related with these cours such as the Master in Health and Safety at
Work and Master of Energy.
Working projects in partnership with companies of environment and marine area, in the region, are also carried
out by teacher of the course.

8. Enquadramento na rede de formação nacional da área
(ensino superior público)
8.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclos de estudos similares com base nos dados do
Ministério da Economia:
Os dados de empregabilidade de licenciaturas em Tecnologias do Ambiente e Mar não existem a nível nacional
pois o curso proposto é novo.
Verifica-se que os cursos de tecnologia afins ao ambiente ou áreas de ciências do mar e cujas áreas de
formação incluem a biologia, conservação da natureza, mar ou ambiente marinho (ou seja, as licenciaturas em
Ciências do Mar, Ciências e Tecnologias do Ambiente, Biologia Marinha e Ciências do Meio Aquático)
possuem valores de empregabilidade francamente melhores do que cursos típicos de Engenharia do
Ambiente, cuja empregabilidade tem vindo a diminuir, sendo a média da taxa de desemprego da área de
formação de 14,6 % (IEFP e Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência do MEC, Dezembro de 2014).
É expectável com todo o investimento nacional previsto para esta área que haja uma forte procura dos
diplomados no curso de Licenciatura em Tecnologias do Ambiente e do Mar.
8.1. Evaluation of the graduates' employability based on Ministry of Economy data:
The employability in the Environment and Marine Technology course data is not available because the course
is new in the country.
It is found that the technological courses related with environment and marine sciences, whose areas include
biology, nature conservation, sea or marine environment (e.g. Marine Sciences, Environmental Sciences and
Technology, Marine Biology and Aquatic Sciences) frankly have better employment figures than Environmental
Engineering courses at the national level, that has been declining, and with an average unemployment rate in
the Environmental Engineering is 14.6% (IEFP and Statistics Directorate General of Education and Science of
MEC, December 2014). A strong demand for graduates in Environment and Marine Technology is expected due
to the national investments foreseen in next years in this area,
8.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
A captação de estudantes pelo CNA na área de engenharia é difícil, sendo este um fenómeno nacional, muito
vincado no ensino politécnico. No geral. os cursos na área das tecnologias têm comparativamente mais
procura.
Os cursos de áreas afins ao proposto, como ciências do ambiente, ciências e tecnologias do ambiente,
ciências do mar ou do meio aquático, biologia marinha, saúde ambiental reúnem boas condições de
atratividade e interesse por parte dos candidatos. A análise foi realizada levando apenas em consideração os
cursos de Licenciatura (1º ciclo) como base de comparação, excluindo-se cursos mestrado integrado. As taxas
de colocação na 1ª fase situam-se em valores iguais ou superiores a 100%. As características diferenciadoras
do curso proporcionarão uma oportunidade para atrair estudantes interessados numa vertente prática de
Tecnologias do Ambiente e do Mar no ensino politécnico.
8.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
Attracting students in engineering is difficult, and is a national phenomenon, more pronounced in polytechnic
institutions. In general, courses in the area of technologies have comparatively highers demand.
The courses with related fields like environmental sciences, sciences and environmental technologies, marine
sciences or the aquatic environment, marine biology, environmental health reach good conditions of
attractiveness and interest by applicants. The analysis performed taking into account only the 1st cycle
courses for comparative purposes, excluding integrated Masters courses. Placement rates in 1st phase can
get values equal to higher than 100%. The distinguishing features of the proposed course will provide an
opportunity to attract students interested in practical aspects of Environment and Marine Technology in
polytechnic education.
8.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares:
A ESTSetúbal/IPS possui corpo docente adequado, instalações e laboratórios equipados nas áreas
predominantes do curso. Deste modo, não se antevê a necessidade de estabelecer parcerias com outras
instituições que lecionem cursos similares no sentido de suprir eventuais lacunas. O curso aposta na maior
interação entre as empresas e entidades da região que desenvolvam actividade nas áras do Ambiente e do Mar
e que possam apresentar casos práticos da sua experiência através da realização de visitas de estudo,
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seminários, realização de estágios e projectos de I&D.
8.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes:
The ESTSetúbal/IPS has adequate facilities and laboratorial equipments in the main areas of the course. Thus,
it does not foresee the need to establish partnerships with other institutions who teach similar courses in order
to remedy possible deficiencies of the School. The course focus on a strong interaction between companies
and organizations in the region, which work with Environment and Marine Technologies in order to present
case studies of their experience to the students by conducting study visits, seminaries and R&D projects.

9. Fundamentação do número de créditos ECTS do ciclo
de estudos
9.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos, com base no
determinado nos artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do DecretoLei n.º 74/2006, de 24 de Março:
No ensino superior nacional, em especial no ensino superior Politécnico, é uma prática consolidada a
formação por ciclos com duração de 3 anos e 2 anos para o 1º e 2º ciclo, respetivamente. A lei determina que
para um ciclo conducente ao grau de licenciatura a duração seja de 6 semestres o que corresponde a 180
créditos ECTS.
Em concordância com a legislação em vigor, art. 8º, o 1º ciclo proposto terá uma duração de 3 anos divididos
em 6 semestres, totalizando 180 créditos ECTS.
9.1. Justification of the total number of ECTS credits and of the duration of the study programme, based on
articles no.8 or 9 (1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of Decreto-Lei no. 74/2006,
March 24th:
In national higher education institutions, the 1st cycle degree normally is a 3 year course, while 2nd cycle
courses take 2 years. The law states for a course leading to the undergraduate degree, the duration of 6
semesters corresponding to 180 ECTS credits.
In accordance with the legislation in force, the 1st cycle proposed will have a duration of 3 years divided into 6
semesters, totalizing 180 ECTS credits.
9.2. Metodologia utilizada no cálculo dos créditos ECTS das unidades curriculares:
O ciclo de estudos proposto encontra-se estruturado em 6 semestres. Um semestre, tem um número total de
30 créditos ECTS, é constituído por 20 semanas, das quais 15 são lectivas e 5 de preparação e avaliação.
Considerando o trabalho médio do aluno de 40 horas por semana, o total de horas de trabalho por semestre é
de 800 horas, atribuindo-se um valor de 27 horas por crédito ECTS.
Os créditos ECTS foram atribuídos às unidades curriculares e os responsáveis das unidades curriculares,
adequaram de forma coerente, as metodologias de ensino aos objectivos de aprendizagem e às competências
previstas para as unidades curricular.
9.2. Methodology used for the calculation of the ECTS credits of the curricular units:
The course is organized in 6 semesters. One semester, corresponding to 30 ECTS credits, consists of 20
weeks, 15 teaching and 5 for preparation and evaluation. Considering the average student working 40 hours
per week, the total hours of work per semester is 800 hours, assigning a value of 27 hours per credit ECTS.
The ECTS credits are assigned to the units of the course, and the professor responsble for the curricula unit
adapts the teaching methods to the type of classes, tools to support students, so the average student, in
statistical terms, achieve the skills set for the unit on the work time associated with the ECTS credits indicated.
9.3. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das
unidades curriculares:
Os docentes foram inquiridos sobre a atribuição dos ECTS às unidades curriculares que irão lecionar, em
particular atendendo à natureza dos conteúdos programáticos e metodologias de ensino, para efetuarem uma
previsão da carga de trabalho esperada para os alunos adquirirem os conhecimentos pretendidos, tendo-se
efetuado tratamento estatístico dos dados. Tratando-se de uma formação de primeiro ciclo foi valorizado o
trabalho autónomo do aluno como forma de desenvolver outras competências transversais tais como
organização do tempo, iniciativa e autonomia.
Dos inquéritos recebidos, foi necessário efetuar os necessários acertos, de forma a garantir um total de 30
ECTS para cada semestre do plano de estudos e que uma unidade curricular comum a mais de um curso ou
ramo apresentasse sempre o mesmo nº de créditos.
9.3. Process used to consult the teaching staff about the methodology for calculating the number of ECTS credits
of the curricular units:
The lecturers were surveyed concerning the attribution of ECTS to the various curricular units, focusing on the
nature of the syllabus and teaching methodologies that will be applied in order to predict the expected work
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load of the students, and the data statistically analysed.
Being a first cycle course, autonomous student work was valued as a way to work other soft skills such as
organization of time, initiative and autonomy.
The results of these inquiries were adjusted so as to ensure a total of 30 ECTS for each semester of the course
and to guarantee that curricular units common to other courses or branch would have the same number of
credits.

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no
espaço europeu
10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino
Superior com duração e estrutura semelhantes à proposta:
Apresentam-se exemplos de ciclos de estudos de 3 anos (Bachelor) em Tecnologia Marinha e Ciências
Ambientais nas universidades:
New Castle University - BEng(Hons) Marine Technology e Marine Engineering (GB),
Southampton University - Bachelor in Environmental Sciences (GB),
Plymouth University – BEng(Hons) and MEng(Hons) Marine Technology (GB),
Delft University of Technology (TUDelft) – BEng Marine Technology (NL),
New Brunswick Community College (Canadá): Environment and Marine Systems,
Florida Institute of Technology (EUA): Bachelor of Science in Environmental Science: Environmental Resource
Management; Coastal Management;
Northwasterns Michigan College (EUA): Bachelor of Science in Marine Technology.
Existem ainda em engenharia do ambiente:
Wroclaw University of Technology (PL),
Universidad Católica 'Santa Teresa de Jesús de Ávila (ES),
Technical University of Civil Engineering of Bucharest (RO),
Kocaeli Universitesi (TR),
Glasgow Caledonian University (GB)
10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions of the
European Higher Education Area:
Study programs examples of 3 years (Bachelor) in Marine Technology and Environmental Sciences courses:
Southampton University - Bachelor in Environmental Sciences (GB),
Delft University of Technology (TUDelft) – BEng Marine Technology (NL),
Plymouth University – BEng(Hons) and MEng(Hons) Marine Technology (GB),
New Castle University - BEng(Hons) Marine Technology e Marine Engineering (GB),
New Brunswick Community College (Canadá): Environment and Marine Systems,
Florida Institute of Technology (EUA): Bachelor of Science in Environmental Science: Environmental Resource
Management; Coastal Management;
Northwasterns Michigan College (EUA): Bachelor of Science in Marine Technology.
Other Bachelor in Environmental Engineering:
Wroclaw University of Technology (PL),
Universidad Católica 'Santa Teresa de Jesús de Ávila (ES),
Technical University of Civil Engineering of Bucharest (RO),
Kocaeli Universitesi (TR),
10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de
referência do Espaço Europeu de Ensino Superior:
O curso de licenciatura em TECNOLOGIAS DO AMBIENTE E DO MAR irá permitir formar estudantes que
poderão integrar programas de mobilidade na Europa que tenham formações superiores na área das
tecnologias do ambiente, como environmental engineering bachelors, environmental science bachelors e nas
tecnologias do mar, como marine technology bachelors.
Existem já diversos protocolos do IPS com universidades europeias que incluem as áreas previstas no plano
de estudos do curso de TECNOLOGIAS DO AMBIENTE E DO MAR e que poderão continuar a fazer parte das
colaborações da ESTSetúbal/IPS com países europeus como Polónia, Espanha, Roménia, Turquia e GrãBretanha. São exemplo de algumas universidades europeias com cursos com planos de estudo semelhantes:
Wroclaw University of Technology (PL), Universidad Católica 'Santa Teresa de Jesús de Ávila (ES), Technical
University of Civil Engineering of Bucharest
(RO), Universitatea "Dunarea De Jos " Din Galati (RO), Silesian University of Technology (PL), Middle East
Technical University (TR), Kocaeli Universitesi (TR), Glasgow Caledonian University (GB).
Para além disso o curso irá permitir aumentar o número de protocolos e intercâmbios de mobilidade na área
das Tecnologias Marinhas com instituições com cursos congéneres como Plymouth University (GB) – BEng
(Hons) and MEng(Hons) Marine Technology, New Castle University (GB) - BEng(Hons) Marine Technology e
Marine Engineering e Southampton University (GB) - Bachelor in Environmental Sciences, Master in Marine
Environment and Resources e Master in Marine Science.
Estes cursos exploram disciplinas como biologia marinha e ecologia, oceanografia física e dinâmica climática,
geologia marinha e legislação de proteção marinha. Na Delft University of Technology (TUDelft) – Marine
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Technology Bachelor (NL), o curso explora os materiais a utilizar em estruturas em contacto com ambiente
marinho, a gestão de zonas costeiras, hidrodinâmica em zonas costeiras, mecânica de fluidos e também a
arquitetura e design naval.
Existem também programas de mestrado a nível dos Estados Unidos da América (EUA) e na Europa que
poderão atrair os estudantes licenciados em TECNOLOGIAS DO AMBIENTE E DO MAR a prosseguir estudos
nos EUA através das candidaturas a Bolsas Fulbright ou na europa através do programa Erasmus Mundus,
como o caso da Universitá IUAV di Venezia (Itália) e outros países europeus como França, Croácia, Suécia,
Dinamarca, Finlândia, que também têm programas de mestrado na área das tecnologias do mar.
10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference
institutions of the European Higher Education Area:
The degree in ENVIRONMENT AND MARINE TECHNOLOGY will allow to form students who may join in mobility
programs in Europe that have higher education courses in the area of environmental technologies, such as
environmental engineering bachelors, environmental science bachelors and the marine and sea technologies
such as marine technology bachelors.
There are already several IPS agreements with European universities including the areas set out in the course
ENVIRONMENT AND MARINE TECHNOLOGY syllabus and will remain part of the collaborations of
ESTSetúbal/IPS with European countries such as Poland, Spain, Romania, Turkey and Britain. Examples of
some European universities with courses with similar study plans: Wroclaw University of Technology (PL),
Catholic University "Santa Teresa de Jesús de Avila (ES), Technical University of Civil Engineering of
Bucharest (RO), Universitatea 'Dunarea De Jos "Din Galati (RO), Silesian University of Technology (PL), Middle
East Technical University (TR), Kocaeli Universitesi (TR), Glasgow Caledonian University (GB).
In addition the course will allow increasing the number of protocols and mobility exchanges in the field of
Marine Technologies with institutions with similar courses such as Plymouth University (GB) - BEng (Hons)
and MEng (Hons) Marine Technology, Newcastle University (GB ) - BEng (Hons) Marine Technology and Marine
Engineering and Southampton University (GB) - Bachelor in Environmental Sciences, Master in Marine
Environment and Resources and Master in Marine Science.
These courses explore subjects such as marine biology and ecology, physical oceanography and climate
dynamics, marine geology and marine protection legislation. At Delft University of Technology (TUDelft) Marine Technology Bachelor (NL), the course explores the materials to be used in structures in contact with
the marine environment, management of coastal areas, hydrodynamics in coastal areas, fluid mechanics and
also the architecture and ship design.
There are also master's programs at the level of the United States of America (USA) and Europe that will attract
graduate students in ENVIRONMENTAL AND MARINE TECHNOLOGY to pursue studies in the United States
through the applications for Fulbright Scholarships or in Europe through the Erasmus Mundus program such
as the case of the Università IUAV di Venezia (Italy) and other European countries like France, Croatia, Sweden,
Denmark, Finland, which also have master's programs in the area of marine technologies.

11. Estágios e/ou Formação em Serviço
11.1. e 11.2 Locais de estágio e/ou formação em serviço (quando aplicável)
Mapa VII - Protocolos de Cooperação
Mapa VII - Águas do Sado, SA
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Águas do Sado, SA
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Aguas do Sado.pdf
Mapa VII - Alstom Portugal, SA
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Alstom Portugal, SA
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._ALSTOM.pdf
Mapa VII - Ambitema, Lda
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
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Ambitema, Lda
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Ambitema.pdf
Mapa VII - Amcor Flexibles Neocel - Embalagens, Lda
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Amcor Flexibles Neocel - Embalagens, Lda
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Amcor.pdf
Mapa VII - AMESEIXAL - Agência Municipal Energia Seixal
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
AMESEIXAL - Agência Municipal Energia Seixal
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._AMESEIXAL.pdf
Mapa VII - Amorim Industrial Solutions I, SA
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Amorim Industrial Solutions I, SA
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Amorim.pdf
Mapa VII - APS - Administração de Portos de Sines e do Algarve, SA
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
APS - Administração de Portos de Sines e do Algarve, SA
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._APS_Sines e Algarve_pag1&4.pdf
Mapa VII - CERTIF - Associação para a Certificação de Produtos
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
CERTIF - Associação para a Certificação de Produtos
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Assoc Certificaçao Produtos.pdf
Mapa VII - Associação do Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Associação do Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Assoc Comercio Serv Dist Setubal.pdf
Mapa VII - CCDR de Lisboa e Vale do Tejo
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
CCDR de Lisboa e Vale do Tejo
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._CCDR_LVT.pdf
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Mapa VII - Câmara Municipal de Alcacer do Sal
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Câmara Municipal de Alcacer do Sal
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._CMAlcacerSal.pdf
Mapa VII - Câmara Municipal do Barreiro
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Câmara Municipal do Barreiro
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._CMBarreiro.pdf
Mapa VII - Câmara Municipal do Montijo
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Câmara Municipal do Montijo
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._CMMontijo.pdf
Mapa VII - Câmara Municipal de Palmela
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Câmara Municipal de Palmela
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._CMPalmela.pdf
Mapa VII - Câmara Municipal do Seixal
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Câmara Municipal do Seixal
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._CMSeixal.pdf
Mapa VII - Câmara Municipal de Sesimbra
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Câmara Municipal de Sesimbra
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._CMSesimbra.pdf
Mapa VII - Câmara Municipal de Setúbal
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Câmara Municipal de Setúbal
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._CMSetubal.pdf
Mapa VII - Câmara Municipal de Sines
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Câmara Municipal de Sines
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11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._CMSines.pdf
Mapa VII - Câmara Municipal de Sintra
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Câmara Municipal de Sintra
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._CMSintra.pdf
Mapa VII - Crown Cork & Seal
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Crown Cork & Seal
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Crown Cork.pdf
Mapa VII - Delphi
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Delphi
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Delphi.pdf
Mapa VII - Duba Systems Lda
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Duba Systems Lda
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Duba.pdf
Mapa VII - ECO-OIL, Tratmento de Águas Contaminadas, SA
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
ECO-OIL, Tratmento de Águas Contaminadas, SA
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._ECO-OIL_pag1&4.pdf
Mapa VII - ENA - Agência de Energia e Ambiente da Arrábida
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
ENA - Agência de Energia e Ambiente da Arrábida
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._ENA.pdf
Mapa VII - ENSOLPOR
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
ENSOLPOR
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Ensolpor.pdf
Mapa VII - EPAL - Empresa de Águas Livres, SA
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
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EPAL - Empresa de Águas Livres, SA
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._EPAL.pdf
Mapa VII - SIMARSUL, Sist. Int. Multi. Aguas Residuais Penins Setubal
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
SIMARSUL, Sist. Int. Multi. Aguas Residuais Penins Setubal
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._EST-IPS_SIMARSUL.pdf
Mapa VII - Euroresinas, Indústrias Quimicas, SA
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Euroresinas, Indústrias Quimicas, SA
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Euroresinas.pdf
Mapa VII - Força Aérea Portuguesa, Campo de Tiro
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Força Aérea Portuguesa, Campo de Tiro
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._F_A_Portuguesa_pag1&4.pdf
Mapa VII - Faurecia - Sistemas de Interior de Portugal, SA
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Faurecia - Sistemas de Interior de Portugal, SA
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Faurecia.pdf
Mapa VII - Fisipe - Fibras Sintéticas de Portugal, SA
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Fisipe - Fibras Sintéticas de Portugal, SA
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Fisipe.pdf
Mapa VII - F.I.T. - Fomento da Indústria de Tomate
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
F.I.T. - Fomento da Indústria de Tomate
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._FIT-tomate.pdf
Mapa VII - FlyteControl - Limpezas e Desinfecções, Lda
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
FlyteControl - Limpezas e Desinfecções, Lda
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Flytecontrol.pdf
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Mapa VII - H2Q
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
H2Q
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._H2Q.pdf
Mapa VII - Incompol
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Incompol
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Incompol.pdf
Mapa VII - José Maria da Fonseca
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
José Maria da Fonseca
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._JMFonseca.pdf
Mapa VII - Lallemand Ibéria SA
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Lallemand Ibéria SA
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Lallemand.pdf
Mapa VII - Logoplaste Barreiro, SA
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Logoplaste Barreiro, SA
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Logoplaste.pdf
Mapa VII - Norauto Portugal, SA
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Norauto Portugal, SA
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Norauto.pdf
Mapa VII - Quimiteste - Engenharia e Tecnologia, Lda
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Quimiteste - Engenharia e Tecnologia, Lda
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Quimiteste.pdf
Mapa VII - SafetyKleen Portugal - Solventes e Gestão de Residuos, SA
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
SafetyKleen Portugal - Solventes e Gestão de Residuos, SA
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11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Safetykleean.pdf
Mapa VII - SN Seixal - Siderurgia Nacional, SA
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
SN Seixal - Siderurgia Nacional, SA
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._SN_Siderurgia_Seixal.pdf
Mapa VII - Tetra Pak Portugal - Sistemas Embalagens e Tratamento para Alimentos SA
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Tetra Pak Portugal - Sistemas Embalagens e Tratamento para Alimentos SA
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Tetrapak.pdf
Mapa VII - Ambigroup, S.G.P.S., SA
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Ambigroup, S.G.P.S., SA
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Ambigroup.pdf
Mapa VII - Ambilital - Investimentos Ambientais no Alentejo
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Ambilital - Investimentos Ambientais no Alentejo
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Protocolo_ESTS-Ambilital_pag1&4.pdf
Mapa VII - Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I.P.
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I.P.
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Protocolo_IPS-INSRJ_pag1&5.pdf
Mapa VII - Centrajuste - CEDROS, Lda
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Centrajuste - CEDROS, Lda
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Protocolo_IPS-CEDROS_pag1-4&5.pdf
Mapa VII - RNAE - Rede Nacional de Associações de Energia e Ambiente
11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
RNAE - Rede Nacional de Associações de Energia e Ambiente
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Protocolo_IPS_RNAE_pag1&4.pdf
Mapa VIII. Plano de distribuição dos estudantes
11.2. Mapa VIII. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço
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demonstrando a adequação dos recursos disponíveis.(PDF, máx. 100kB).
<sem resposta>

11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efectivo dos
seus estudantes nos estágios e/ou formação em serviço.
11.3. Recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos estágios e/ou
formação em serviço:
A ESTSetúbal/IPS tem no seu conjunto um corpo docente qualificado para acompanhar estudantes nos
estágios em instituições com as quais existem protocolos para esse fim. Este acompanhamento efetivo está
contemplado na orientação tutorial especificada na unidade curricular de Projeto/Estágio. O desenvolvimento
de trabalhos e projetos em ambiente empresarial é orientado por um membro da entidade receptora
(orientador de estágio), detentor de grau académico igual ou superior a Licenciado. A indicação do orientador
de estágio para cada estudante é feita pela entidade receptora, tendo em conta as atividades técnicocientíficas previamente definidas no plano de trabalho e a necessidade de orientação do estudante nessas
mesmas atividades.
O processo de contacto com as empresas é feito pelo Gabinete de Inserção Profissional (GIP) que apoia o
curso na procura de oportunidades de estágio curricular e gere a documentação necessária aos estágios.
11.3. Resources of the Institution to effectively follow its students during the in-service training periods:
ESTSetúbal/IPS has qualified academic staff with experience on supervision of students during in-service
training periods in institutions with which there exist protocols for this purpose. This is also addressed by the
tutorials included in the Project/Internship curricular unit. The development of work and projects in a corporate
environment is guided by a member of the receiving entity (internship supervisor), holder of degree higher
than Graduate. The indication of internship supervisor for each student is carried out by the receiving entity,
taking into account the technical and scientific activities previously defined in the work plan, and the students
guidance requirements on those activities.
The contact with enterprises is carried out by the Professional Insertion Office (GIP) that supports the course
in finding internship oportunities for the students and manage all the necessary documents.

11.4. Orientadores cooperantes
Mapa IX. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio e/ou formação em serviço
responsáveis por acompanhar os estudantes
11.4.1 Mapa IX. Mecanismos de avaliação e selecção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em
serviço, negociados entre a Instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço
(PDF, máx. 100kB):
11.4.1_Normas para avaliação e seleção elementos estágio 2015.pdf
Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos de
formação de professores)
11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de
estudos de formação de professores) / External supervisors responsible for following the students' activities
(mandatory for teacher training study programmes)
Nome /
Name

Nº de anos de
Instituição ou estabelecimento a Categoria Profissional / Habilitação Profissional (1)/
serviço / Nº of
que pertence / Institution
Professional Title
Professional qualifications (1)
working years

<sem resposta>

12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:
- Único curso Tecnologia que associa Tecnologias de Ambiente e do Mar na região e um dos únicos no país;
- Elevada empregabilidade dos cursos de áreas afins ao ambiente que não são engenharia e cujas áreas de
formação incluem ambiente marinho;
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- Existência de várias empresas e entidades na região com falta de técnicos na área;
- Pareceres positivos de entidades da região para criação do curso;
- Elevada atratividade na captação de alunos de cursos de áreas de ambiente e do mar;
- Laboratórios bem equipados para suportar as diversas áreas;
- Elevado número de estágios e projectos com potencial a desenvolver na região;
- Aumento da colaboração entre interna do IPS e com outras instituições;
- Existência Projeto/Estágio possibilita uma maior integração no mercado de trabalho;
- Possibilidade dos diplomados criarem a sua própria atividade e desenvolver trabalho na região;
- Creditação competências com formações nível V.
12.1. Strengths:
- Unique course in technology that combines Environment and Marine Technologies in the region and single in
the country;
- High employability of courses in areas related to the environment that are not engineering and whose training
areas include marine environment;
- Existence of several companies and entities in the region with lack of technicians in the area;
- Favourable opinions region entities for creation of the course;
- High attractiveness in attracting students from the environment and marine courses;
- Laboratories equipped to withstand the various areas;
- High number of placements and projects with the potential to develop in the region;
- Increase of the internal collaboration between the IPS and other institutions;
- Existence Project / Stage enables greater integration into the labor market;
- Possibility of graduates set up their own activity and develop work in the region;
- Accreditation skills with training level V
12.2. Pontos fracos:
- O fato de não ser um curso de engenharia pode desmotivar possíveis candidatos e constituir uma
desvantagem na perspetiva do tecido empresarial;
- Número reduzido de docentes internos especializados em Tecnologias do Mar;
- A localização geográfica da ESTSetúbal pode implicar custos acrescidos de transporte e pode desmotivar
possíveis candidatos na escolha da instituição.
12.2. Weaknesses:
- The fact of not being an engineering course may discourage potential candidates and toil as a disadvantage
from the perspective of hiring companies;
- Reduced number of specialized internal teachers in Marine Technologies;
- The geographical location of ESTSetúbal may involve increased transportation costs and may discourage
potential candidates in choosing the institution.
12.3. Oportunidades:
- Alocar um maior número de estudantes de ensino superior ao IPS;
- Existência de programas de financiamento no âmbito da Economia do Mar e vários programas comunitários
na área do Ambiente, Energia e Mar;
- Localização geográfica costeira da área de implantação do IPS no Litoral Alentejano;
- Aumentar o intercâmbio e colaboração com empresas e entidades da região em estágios e projetos de I&D;
- Aumentar o número de estudantes estrangeiros e em programas de intercâmbio e mobilidade como Erasmus
ou bolsas Santander;
- Aumentar a mobilidade de docentes entre escolas superiores nacionais e estrangeiras nas áreas das
tecnologias do ambiente e do mar;
- Aumentar a colaboração com instituições de investigação nas áreas do mar.
12.3. Opportunities:
- Integrate a larger number of higher education students in to the IPS;
- Existence of funding programs under the Economy of the Sea and various community programs in the area of
Environment, Energy and Sea;
- Coastal Geographical location of the IPS deployment area on the Alentejo coast;
- To increase exchanges and cooperation with companies and organizations in the region in stages and R&D
projects;
- Increase the number of foreign students and exchange and mobility programs such as Erasmus or Santander
sholarships;
- Increasing the mobility of teachers between national and foreign universities in the areas of the technologies
of the environment and the sea;
- Increase collaboration with research institutions in the areas of the sea.
12.4. Constrangimentos:
- A tendência nacional para pouca apetência dos estudantes para as áreas de ciência, engenharia e tecnologia;
- A localização periférica da ESTSetúbal/IPS e o atual insuficiente esquema de transportes públicos que serve
a respetiva população estudantil;
- Dificuldade financeira das famílias para investir em cursos de nível superior;
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- A situação social e económica do país, que afecta a disponibilidade e capacidade financeiria do públicoalvo e
das empresas;
- O ensino politécnico não é suficientemente prestigiado a nível nacional, sendo tipicamente encarado pelos
estudantes como uma segunda escolha.
12.4. Threats:
- The portuguese national trend for low attactiveness of students for the areas of science, engineering and
technology;
- The peripheral location of ESTSetúbal/IPS and lack of a public transport scheme that effectively serves the
respective student population;
- Financial difficulty of households to invest in higher-level courses;
- The portuguese social and economic situation, affecting the availability and economical capability of the
target public and of corporate partners;
- Polytechnic education is not sufficiently prestigious at national level, typically being considered as a second
choice by students.

12.5. CONCLUSÕES:
O curso enquadra-se na missão do IPS oferecendo uma formação de nível superior nas áreas de Tecnologias e
Engenharias. Por esta razão a sua implementação será facilitada, já que o esforço até agora realizado pela
ESTSetúbal/IPS no que respeita às instalações, aos equipamentos (adequados a esta formação), bem como o
corpo docente (com competências na área reforçadas por uma grande percentagem de doutores) sustenta o
funcionamento deste curso. O curso constitui ainda, uma fileira formativa de interligação com o atual CTeSP
de Gestão de Ambiente e Segurança, aprovado na ESTSetúbal/IPS.
O curso proposto liga o ambiente ao mar, é inovador a nível nacional, existindo cursos similares em países
europeus (e.g. GB, NL), nos EUA e no Canadá pela sua relevância em países com zonas costeiras
importantes/vulneráveis, e enquadra-se fortemente a nível regional pela proximidade geográfica de dois dos
maiores estuários nacionais e orla costeira.
Este curso pretende colmatar esta lacuna numa área importante e estratégica para o país, visto que o mar é
um desígnio nacional, atualmente com falta de recursos humanos qualificados para apoiar as atividades
económicas já existentes e a desenvolver.
O curso pretende ministrar formação com forte e coerente componente científica e tecnológica no que diz
respeito às tecnologias associadas à gestão, operação, monitorização e elaboração de estudos relacionados
com as áreas de tecnologias do ambiente e das tecnologias do mar.
Propõe-se ministrar um conjunto de competências que visam a flexibilidade e a mobilidade, e facilitar a
inserção no mercado de trabalho. A licenciatura pretende transferir estas competências para o estudante com
base num plano curricular com sequência coerente em termos de conteúdos e com distribuição de carga
horária teórica, prática e laboratorial adequada que garante que o trabalho de assimilação dos conceitos
teóricos é sustentado pela sua aplicação prática. A atribuição à unidade curricular de Projeto/Estágio de um
número significativo de créditos ECTS, visa suportar todo o trabalho de aplicação e desenvolvimento de
competências em contexto real de trabalho. Adicionalmente esta unidades curricular desenvolve e posiciona
soft skills relacionadas com trabalho em equipa, relações interpessoais e marketing no correto desenrolar da
UC.
Assim, perspetiva-se que a oferta do novo curso tenha forte impacto positivo na captação de novos
estudantes para a ESTSetúbal/IPS permitindo reforçar o número de diplomados com competências nestas
áreas.
12.5. CONCLUSIONS:
The course is accordingly with the mission of the IPS offering a high education course in the areas of
Technology and Engineering. For this reason its implementation will be facilitated, since the effort so far
conducted by ESTSetúbal/IPS with regard to facilities, equipment (suitable for this training) and faculty (with
expertise in the área reinforced by a large percentage of doctors) supports the functioning of this course.
The course also ensures a formative line interconnected with the current CTeSP in Environment and Safety
Management, approved at ESTSetúbal/IPS.
The proposed course linking the environment to the sea, it is innovative at national level, despite the existence
in several European countries (e.g. GB, NL), the US and Canada for its relevance due to their
important/vulnerable coastal areas, it fits strongly regionally by geographical proximity of two of the largest
national estuaries and the waterfront coastal.
This course aims to fill this gap in an important and strategic area for the country, because the sea is a national
goal, and it exists nowadays a lack in qualified human resources to support the existing economic activities
and future developing areas.
The course aims to provide training with strong and coherent science and technology component with regard
to the technologies associated with the management, operation, monitoring and preparation of studies related
to the fields of environmental technology and marine technologies. It is proposed to teach a set of skills that
aim to flexibility and mobility, and facilitating the integration into the labor market. The degree aims to transfer
these skills to the student based on a curriculum with consistent result in terms of content and distribution of
theoretical workload, practical and adequate laboratory that ensures the assimilation of the work of theoretical
concepts is supported by its practical application. Assigning the course of Project/Internship of a significant
number of ECTS credits, aims to support the entire job application and development of skills in a real work
environment. Additionally this CU develops soft skills related to teamwork, interpersonal relations and
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marketing.
It is envisaged with the new course a strong positive impact in attracting new students to ESTSetúbal/IPS
allowing to raise the number of graduates with skills in these areas.
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