
ACEF/1415/08707 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade Do Algarve

A1.a. Outras instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Faculdade de Ciências e Tecnologia (UAlg)

A3. Ciclo de estudos:
Aquacultura e Pescas

A3. Study programme:
Aquaculture and Fisheries

A4. Grau:
Mestre

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Delib 1288/2006, pub DR, 2ªs, 184, 22 set 2006. Desp n.º14867/2012, pub DR, 2.ªs, 224, 20 nov 2012

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Aquicultura/Ciências das pescas

A6. Main scientific area of the study programme:
Aquaculture/Fisheries sciences

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

624

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

<sem resposta>

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

<sem resposta>

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

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

A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
2 years

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
25
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A11. Condições específicas de ingresso:
a) Titulares de uma licenciatura em Biologia ou áreas afins; b) Titulares de um grau académico superior 
estrangeiro conferido na sequência de um 1.º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do 
Processo de Bolonha por um Estado aderente a este Processo; c) Titulares de um grau académico 
superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo 
órgão científico estatutariamente competente do estabelecimento de ensino superior onde pretendem ser 
admitidos; d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como 
atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico estatutariamente 
competente do estabelecimento de ensino superior onde pretendem ser admitidos.

A11. Specific entry requirements:
a) University degree in scientific Biology and degrees similar areas; b) Holders of a foreign academic 
degree conferred following a 1st cycle of studies organized according to the principles of the Bologna 
Process by a State acceding to this process; c) holders of a foreign academic degree that is recognized as 
meeting the objectives of a degree d) Holders of an academic, scientific or professional curriculum vitae 
that is recognized as attesting the capacity to carry out this cycle of studies.

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Percursos alternativos como ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de 
percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

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

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

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em 
que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms 
of organisation of alternative paths compatible with the structure of the study programme (if applicable)

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

Aquacultura Aquaculture

Pescas Fisheries

A13. Estrutura curricular

Mapa I - Aquacultura 

A13.1. Ciclo de Estudos:
Aquacultura e Pescas

A13.1. Study programme:
Aquaculture and Fisheries

A13.2. Grau:
Mestre

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

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Aquaculture
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A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and 
credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area
Sigla / 
Acronym

ECTS Obrigatórios / 
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / 
Optional ECTS*

Ciências biológicas/Biological Sciences CBIO 15 0

Gestão dos recursos naturais/Management of 
natural resources

GRN 6 0

Aquacultura/Aquaculture AQUI 72 0

Matemática/Mathematics MAT 6 0

Tecnologia/Technology TECNOL 3 0

Qualquer Área Científica/Any Scientific Area QAC 0 18

(6 Items) 102 18

Mapa I - Pescas

A13.1. Ciclo de Estudos:
Aquacultura e Pescas

A13.1. Study programme:
Aquaculture and Fisheries

A13.2. Grau:
Mestre

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

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

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

Área Científica / Scientific Area
Sigla / 
Acronym

ECTS Obrigatórios / 
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / 
Optional ECTS*

Ciências biológicas/Biological Sciences CBIO 12 0

Gestão dos recursos naturais/Management of 
natural resources

GRN 6 0

Ciências das pescas/Fisheries science CPESC 78 0

Matemática/Mathematics MAT 6 0

Tecnologia/Technology TECNOL 3 0

Qualquer Área Científica / Any Scientific Area QAC 0 15

(6 Items) 105 15

A14. Plano de estudos

Mapa II - Aquacultura - 1º ano/Sem 1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Aquacultura e Pescas

A14.1. Study programme:
Aquaculture and Fisheries
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A14.2. Grau:
Mestre

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano/Sem 1

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Análise estatística / Statistical 
Analysis

MAT
semestre / 
semester

168 T:15 TP:30 6

Técnicas em Biologia Molecular e 
Celular / Techniques in molecular 
and cellular biology

CBiO
semestre / 
semester

168
T:15 P:27 S:5 
OT:3

6

Biologia e Ecologia 
Pesqueira/Fisheries Biology and 
Ecology

CBIO
semestre / 
semester

168
T:15 TP:9 P:21 
TC:4 S:2

6

Temas em Aquacultura, Pescas e 
Conservação/Topics in Aquaculture, 
Fisheries and Conservation

GRN
semestre / 
semester

168 T:30 TC:10 S:5 6

Opção 1.1 / Option 1.1 QAC
semestre / 
semester

168 - 6
1 uc de 6 ECTS ou 
2x3 ou 3x2

(5 Items)

Mapa II - Aquacultura - 1º ano/Sem 2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Aquacultura e Pescas

A14.1. Study programme:
Aquaculture and Fisheries

A14.2. Grau:
Mestre

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano/Sem 2

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / Duration 
(2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Cultura de Alimento Vivo e 
Larvicultura/ Culture of live 
feed and larviculture

AQUI semestral / semester 168 T:30 P:15 S:5 6

Transformação de Produtos 
Aquáticos / Transformation of 
Aquatic Products

TECNOL semestral / semester 84 T:15 TP:5 P:5 3

Reprodução em Aquacultura / 
Reproduction in Aquaculture

AQUI semestral / semester 84
T:7,5 TP:5 
P:10

3

Genética e Selecção/ Genetics 
and selection

CBIO semestral/ semester 84 T:7,5 TP:15 3

Opção 1.2.1 / Option 1.2.1 QAC semestral / semester 168 - 6
1 uc de 6 ECTS 
ou 2x3 ou 3x2

Opção 1.2.2 / Option 1.2.2 QAC semestral / semester 168 - 6
1 uc de 6 ECTS 
ou 2x3 ou 3x2

Patologia em 
Aquacultura/Pathology in 
Aquaculture

AQUI Semestral/Semester 84 T:15 TP:10 3 -

(7 Items)

Mapa II - Aquacultura - 2º ano/ Sem 1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Aquacultura e Pescas

A14.1. Study programme:
Aquaculture and Fisheries

A14.2. Grau:
Mestre

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano/ Sem 1

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year/ 1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Projeto de 
Dissertação/Thesis 
project

AQUI
semestral / 
semester

336 S: 1 12 -

(1 Item)
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Mapa II - Aquacultura - 2º ano /Sem 2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Aquacultura e Pescas

A14.1. Study programme:
Aquaculture and Fisheries

A14.2. Grau:
Mestre

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano /Sem 2

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Dissertação / 
Relatório/Thesis/Report

AQUI
semestral / 
semester

1344 S:1 48 -

(1 Item)

Mapa II - Pescas - 1º ano/Sem 1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Aquacultura e Pescas

A14.1. Study programme:
Aquaculture and Fisheries

A14.2. Grau:
Mestre

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano/Sem 1

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year/ 1st semester
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A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Análise estatística / Statistical 
analysis

MAT
semestral / 
semester

168 T:15 TP:30 6

Técnicas em Biologia Molecular e 
Celular / Techniques in molecular 
and cellular biology

CBIO
semestral / 
semester

168
T:15 P:27 S:5 
OT:3

6

Biologia e Ecologia 
Pesqueira/Fisheries Biology and 
Ecology

CBIO
semestral / 
semester

168
T:15 T:15 TP:9 
P:21 TC:4 S:2

6

Temas em Aquacultura, Pescas e 
Conservação/Topics in 
Aquaculture, Fisheries and 
Conservation

GRN
semestral / 
semester

168 T:30 TC:10 S:5 6

Opção 1.1 / Option 1.1 QAC
semestral / 
semester

168 - 6
1 uc de 6 ECTS ou 
2x3 ou 3x2

(5 Items)

Mapa II - Pescas - 1º ano/ Sem 2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Aquacultura e Pescas

A14.1. Study programme:
Aquaculture and Fisheries

A14.2. Grau:
Mestre

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano/ Sem 2

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year/ 2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área 
Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Gestão e Conservação/Management 
and conservation

CPESC
semestral / 
semester

168 T:30 S:15 6

Transformação de Produtos 
Aquáticos / Transformation of aquatic 
products

TECNOL
semestral / 
semester

84 T:15 TP:5 P:5 3

Modelação/modelling CPESC
semestral / 
semester

168 TP:45 6

Tecnologias das Pescas e Avaliação 
de Recursos/Fisheries Technology 
and Stock Assessment

CPESC
semestral / 
semester

168
T:15 TP:20 
TC:10 S:5

6
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Opção 1.2.1 / Option 1.2.1 QAC semestral / 
semester

168 - 6 1 uc de 6 ECTS 
ou 2x3 ou 3x2

Opção 1.2.2 / Option 1.2.2 QAC
semestral / 
semester

84 - 3
1 uc de 6 ECTS 
ou 2x3 ou 3x2

(6 Items)

Mapa II - Pescas - 2º ano/ Sem 1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Aquacultura e Pescas

A14.1. Study programme:
Aquaculture and Fisheries

A14.2. Grau:
Mestre

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano/ Sem 1

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year/ 1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / Duration 
(2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Projeto de 
dissertação/Thesis 
project

CPESC semestral/semester 336 S:1 12 -

(1 Item)

Mapa II - Pescas - 2º ano/ Sem 2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Aquacultura e Pescas

A14.1. Study programme:
Aquaculture and Fisheries

A14.2. Grau:
Mestre

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano/ Sem 2

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Dissertação / 
Relatório/Thesis/Report

CPESC
semestral / 
semester

1344 S:1 48 -

(1 Item)

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Diurno

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

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

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

Doutora Elsa Alexandra Cabrita (Diretora); Doutor José Pedro Andrade; Doutor Pedro Miguel Rodrigues

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

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

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III

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

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

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço 
demonstrando a adequação dos recursos disponíveis. 

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

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

<sem resposta>

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

<no answer>

A17.4. Orientadores cooperantes

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

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por 
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço, 
negociados entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.

<sem resposta>

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

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

Nome / 
Name

Instituição ou estabelecimento 
a que pertence / Institution

Categoria Profissional / 
Professional Title

Habilitação Profissional / 
Professional Qualifications

Nº de anos de 
serviço / No of 
working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Faculdade de Ciências e Tecnologia, Campus de Gambelas, Faro

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Regulamento Creditação Form anterior e de Exp Prof da UAlg 2014.pdf

A20. Observações:

Secção 3 - 5.1.3 "Procura" - O n.º candidatos 1ª opção corresponde ao n.º candidatos; o n.º colocados e n.º 
colocados 1ª opção corresponde ao n.º de admitidos. 
Secção 4 - 7.1.4 "Empregabilidade" - Os valores a zero significam que não existe informação disponível

A20. Observations:

“Programme's Demand” Number of 1st option candidates represents total candidate number. Number of 
enrolled students and 1st option enrolled students represents total number of admitted candidates.
Employability " - A zero value means no information is available.
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1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O mestrado em Aquacultura e Pescas tem como principal objectivo fornecer conhecimentos adequados à 
análise e compreensão da avaliação, gestão, exploração sustentável e conservação dos recursos vivos, 
actuando a nível: 
1-Da formação de especialistas com capacidade para a produção em diferentes regimes aquícola;
2-Do fornecimento de competências para uma aprendizagem continua; 
3-Da formação de profissionais capazes de comunicar com públicos especialistas e não especialistas;
4-Da criação de competências que possibilitem evoluir para uma especialização ao nível do 3º ciclo;
5-Da empregabilidade em instituições públicas ou privadas, empresas em áreas de inovação 
biotecnológica, aquacultura e valorização de produtos aquáticos. Considerando a carência de formação 
científico-tecnológica na região Sul do país, este Mestrado pretende igualmente responder às 
necessidades de atualização dos técnicos superiores, promovendo o seu desenvolvimento e a sua 
especialização.

1.1. Study programme's generic objectives.
The masters in Aquaculture and Fisheries has as main objective to provide adequate knowledge to the 
analysis and understanding of risk assessment, management, sustainable use and conservation of the 
living resources, acting at the level of: 
1-The training of specialists with the capacity to produce in different aquaculture systems; 
2-The provision of skills for continuous learning (self-directed or autonomous); 
3-Training of professionals able to communicate with experts and non-specialists; 
4-The creation of skills which allow evolving into a specialization within studies in 3rd- cycle; 
5-Employability in public or private institutions, companies in areas of biotechnological innovation, 
aquaculture and transformation of aquatic products. 
Considering the lack of scientific-technological training in the southern region of the country, this Master 
aims to meet the needs in the update formation of technicians, promoting their development and their 
specialization.

1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.
O mestrado em Aquacultura e Pescas foi criado em 2003 (Deliberação SU-17/2003, 21 Maio), tendo sido 
adaptado ao sistema de Bolonha em 2006 (Deliberação 1288/2006, 22 de Setembro) e actualizado em 2012. 
Estas alterações permitiram enquadrar o mestrado ao longo dos seus 11 anos de existência na visão 
estratégica da Universidade do Algarve, respondendo aos desafios e à missão formativa da instituição.
A Universidade do Algarve tem por fins fundamentais, de acordo com os seus Estatutos: (i) a formação 
humanística, cultural, artística, científica, técnica e profissional; (ii) a realização de investigação científica 
de alto nível e o desenvolvimento experimental, promovendo a difusão dos seus resultados e a valorização 
social
e económica do conhecimento e da inovação organizacional. De acordo com o plano estratégico da UAlg 
para o quadriénio de 2014-2018 são campos temáticos, o Mar, Turismo, Saúde e Bem-estar e o Património 
Mediterrâneo, pelo que a formação em Aquacultura e Pescas não só se insere nestas áreas como contribui 
para que as ações a ela associadas se concretizem. A UAlg é uma instituição de ensino superior com mais 
de trinta anos de existência, cuja missão está definida nos estatutos referidos anteriormente, dispondo, 
em particular nos domínios das Ciências Biológicas, onde se insere a Aquacultura e Pescas, de um corpo 
docente próprio qualificado, constituído por doutores (Professores auxiliares, associados e catedráticos) 
de elevada competência profissional. Dispõe de centros de investigação reconhecidos, tais como o 
CCMAR, com inúmeros projetos de investigação científica nacionais e internacionais, onde os alunos se 
inserem em muitos dos trabalhos de investigação realizados. Além disso dispõe dos recursos materiais e 
físicos (laboratórios, estações experimentais, bibliotecas, equipamentos, etc.) para garantir qualidade da 
formação na área da Aquacultura e Pescas. A UAlg tem portanto competências na formação/investigação 
nos domínios da Aquacultura e Pescas para competir em termos nacionais e internacionais.
Os objetivos do mestrado em Aquacultura e Pescas vão ao encontro da missão estratégica da instituição, 
uma vez que promove a formação científica, técnica e profissional em dois sectores concretos relevantes 
na nossa região, a Aquacultura e as Pescas.
A integração dos objectivos do mestrado numa componente de iniciação à investigação científica reforça 
o papel da Universidade nesta área, em particular, do desenvolvimento das ciências experimentais. Para 
além disso a componente do mestrado ligada ao setor produtivo valoriza a Universidade como uma fonte 
de preparação especializada para uma melhor empregabilidade no setor, o que é sem dúvida um aspeto 
relevante com consequente impato socio-economico na região. O mestrado em Aquacultura e pescas tem 
contribuindo e contribuirá para o papel da Universidade na formação de uma nova geração mais capaz de 
responder aos problemas económicos da região e do país.

1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's 
mission.

The masters in Aquaculture and Fisheries was created in 2003 (Decision SU-17/2003, of 21st May), having 
been adapted to the Bologna system in 2006 (Decision 1288/2006, published in DR of 22nd September) and 
updated in 2012. These changes allow the adaptation of the master over its 11 years of existence to the 
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strategic vision of the University of Algarve, responding to the challenges and the missions of this 
institution.
The purpose of the University of the Algarve, in accordance with its statute is: (i) the humanistic training, 
cultural, artistic, scientific, technical and professional; (ii) holding of high-level scientific research and 
experimental development, promoting the dissemination of results and the social and economic valuation 
of knowledge and organizational innovation. According to the strategic plan of UAlg for 2014-2018 are 
thematic field, the Sea, Tourism, Health and wellness and the Mediterranean Heritage. The master in 
Aquaculture and Fisheries not only inserts in these areas as it contributes to the materialisation of 
associated actions.
The UAlg is an institution of with more than thirty years of existence, whose mission is defined in the 
statutes, referred earlier, featuring, in particular in the fields of life sciences, in which inserts the 
Aquaculture and Fisheries. It is a very qualified higher education institution, with associated and full 
professors with high professional competence in the fields associated with Aquaculture and Fisheries. Its 
recognized research centres, such as the Centre for Marine Sciences (CCMAR) provide research support, 
with numerous national and international approved projects, where master students are inserted in many 
of the research performed. Furthermore possesses the physical and material resources (laboratories, 
experimental stations-Ramalhete and LEOA stations-, libraries, equipment, etc.) to ensure the quality 
training in this field. 
The goals of the master in Aquaculture and Fisheries will meet the strategic mission of the institution, 
since it promotes the scientific, technical and professional training in two specific sectors relevant in our 
region, the Aquaculture and the Fisheries. The integration of the objectives of the master in a scientific 
research initiation component strengths the role of the University in this area, in particular in the 
development of applied sciences. In addition the master component linked to the productive sector 
valorises the University as a source of specialized preparation for better employability in the industry, what 
is arguably a relevant aspect with consequent socio-economic impact in the region. The master in 
Aquaculture and Fisheries has contributed and will contribute to the University's role in the formation of a 
new generation more able to respond to the economic problems of the region and of the country.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objetivos gerais do ciclo de estudos estão publicados no site da UAlg e da FCT. Estão também 
disponíveis internamente através do sistema de informação pedagógico -SIPA- de acesso livre aos 
estudantes e docentes da UAlg. Paralelamente são organizadas seções de esclarecimento mediante 
apresentações orais de divulgação, organizados pela FCT (Dia da divulgação dos mestrados) ou mais 
directamente nas aulas junto dos alunos alvo (Lic. Biologia, Biotecnologia e Biologia Marinha) pelos 
membros da comissão coordenadora deste curso. São também organizadas a nível regional acções de 
divulgação junto das Escolas Secundárias no Barlavento e Sotavento Algarvio. A nível nacional e 
internacional a divulgação dos nossos objectivos tem sido realizada em feiras, brochuras e apresentações. 
Aos docentes e alunos do 1º ano do Curso são apresentados os objectivos específicos para o corrente 
ano numa reunião de planificação inicial, organizada pela Comissão do Mestrado.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
The overall objectives of our master are published on a link in the UAlg website and in the webpage of the 
Faculty of Science and Technology (FCT). They are also available internally through the pedagogical 
information system (SIPA), with free access to students and professors. The objectives of our master are 
also disseminated through sections with oral presentations, organised by FCT (masters day 
dissemination), or more directly by the members of the Coordinating Committee of this course in classes 
from the 1º cycle from target courses (Biology, Biotechnology and Marine Biology). The objectives are also 
disseminated at regional level in high schools through all Algarve. At national and international levels, the 
dissemination of objectives has been performed in fairs, brochures and presentations. The Master 
commission organizes a meeting at the beginning of the course with the new students and professors to 
inform about specific objectives for the present year. 

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

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

A criação / alteração dos cursos é aprovada pelo Reitor, consultado o Senado, e mediante proposta do 
Conselho Científico (CC). O Diretor aprova o calendário escolar e homologa a distribuição do serviço 
docente (DSD). O CC pronuncia-se sobre regulamento de avaliação dos alunos, calendário letivo, DSD, 
aprova planos de estudos, orientações pedagógicas, métodos de ensino e avaliação, prescrições, 
transição de ano e precedências. O Conselho Pedagógico pronuncia-se sobre orientações pedagógicas, 
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métodos gerais de ensino e avaliação, calendário letivo, mapas de exames, prescrições e aprova o 
regulamento de avaliação dos alunos. A Comissão de Curso (ComC) coordena o funcionamento do curso, 
nomeadamente interdisciplinaridade e organização programática. Os Departamentos garantem a 
lecionação das unidades curriculares correspondentes às suas áreas científicas, pronunciam-se sobre os 
planos estudos, propõem ao CC a respetiva DSD e também atualizam conteúdos programáticos sob 
proposta da ComC.

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

New courses or courses modifications are approved by the Rector, after Senate consultation and on a 
proposal from the Scientific Board (CC). The Dean approves the academic calendar and lecturing 
distribution (DSD). The CC approves the examination rules, the academic calendar, the DSD, the courses 
study plans, the pedagogical supervision and the teaching methods, prerequisites, year transitions and 
enrollment limitations. The Pedagogic Council pronounces about course pedagogical supervision, general 
teaching and grading methods, academic calendar, examination schedule, prerequisites and approves the 
student grading method. The Course Committee (ComC) coordinates the course functioning, namely 
interdisciplinary and programmatic organization. The departments ensure lecturing of course units from its 
scientific area, pronounces on the courses study plans and propose the DSD to the CC. They also keep 
course contents up to date, under ComC proposal.

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

A participação dos docentes na tomada de decisão é garantida pela sua participação no Conselho 
Científico (CC), Conselho Pedagógico (CP), Senado, Comissões de Curso (ComC), Conselhos de 
Departamentos (CD) e Comissão de Autoavaliação (CA). A participação dos alunos é garantida no CP, no 
Senado ainda na CA. A existência de Núcleo Pedagógico, afeto à Faculdade, na estrutura da Associação 
de Estudantes e o seu relacionamento com as estruturas da Faculdade (Direção, CC e CP), assegura mais 
um local de participação dos estudantes. As respostas aos inquéritos sobre as Unidades Curriculares 
(UC), lançado pela Universidade, e os inquéritos aos finalistas, lançado pela Faculdade, é outro 
mecanismo que permite a participação de professores e alunos nas decisões que afetam o processo de 
ensino/aprendizagem por via dos resultados e respetiva avaliação.

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

The involvement of teachers in the decision process is guaranteed by their participation in the Scientific 
Board (CC), the Pedagogic Board (CP), the Senate, the Course Managements (ComCs), the Department 
Boards (CD) and the Auto-evaluation Committee (CA). The involvement of the students is guaranteed by 
their seats in the CP, Senate, as well as in the CA committee. Moreover, the existence of the Pedagogic 
Nucleus affects the faculty, by the structure of the Students Association and and its relation with the 
structures of the faculty (management, CC and CP) and thus enabling one more point of involvement of the 
students. A University survey system is applied every semester to collect student and teacher opinions, on 
curricular units functioning. The Faculty also applies a survey to the graduated students, considering 
these processes as an opportunity to students and teachers to get involved in decision making.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
O sistema interno de garantia de qualidade da UAlg, está definido no Manual de Qualidade (MQ), e é 
coordenado por uma Comissão de Garantia da Qualidade, suportada operacionalmente pelo Gabinete de 
Avaliação e Qualidade (GAQ). Ao GAQ cabe a aplicação centralizada, aos estudantes e docentes, dos 
inquéritos sobre o ensino e a aprendizagem, por unidade curricular (UC). A ficha da UC, bem como o 
relatório do seu funcionamento, são registados no SIPA pelo responsável de UC, e avaliados pelo diretor 
de curso (DC), de departamento, CP, CC e diretor (DIR) da unidade orgânica. Na tutoria eletrónica, o 
docente disponibiliza os sumários e demais materiais de trabalho. Na FCT há uma Comissão de 
Autoavaliação, composta pelo DIR, CC, CP, Secretário e 1 estudante, com a tarefa de planear, coordenar e 
executar a autoavaliação (científica, pedagógica e serviços), apoiada por um gabinete avaliação e garantia 
interna qualidade.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 
O sistema interno de garantia de qualidade da UAlg, está definido no Manual de Qualidade (MQ), e é 
coordenado por uma Comissão de Garantia da Qualidade, suportada operacionalmente pelo Gabinete de 
Avaliação e Qualidade (GAQ). Quando o 3.º ciclo tem componente curricular, com aulas presenciais, o 
Sistema Interno de Garantia de Qualidade da UAlg, trata os 3.ºs ciclos da mesma forma que qualquer outro 
ciclo de estudos. Porém no caso deste ciclo de estudos isso não acontece, pelo que a garantia da 
qualidade acaba por ser assegurada pela Direção de Curso, orientador/s e docentes, que acompanham 
diretamente os doutorandos, reportando ao Conselho Científico.
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2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função 
na instituição. 

O responsável pelo Gabinete de Avaliação e Qualidade da UAlg, em funções desde 2014, é a Licenciada 
Carmen Deliciosa Cunha dependendo diretamente da Reitoria. Na FCT o responsável pela implementação 
dos mecanismos de garantia da qualidade é o Diretor da Faculdade. O Conselho Pedagógico é o garante 
da qualidade a nível pedagógico pois é a este nível que começam por ser analisados os resultados e os 
relatórios.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
From 2014, Carmen Deliciosa Cunha,The responsible for QA within the University, responds directly to the 
Rector. Within the FCT, the responsibility for implementing the quality assurance procedures, is the Dean. 
The Pedagogical Committee is the guarantor of quality at pedagogical level, as it is here that the analysis 
of course results and reports.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de 
estudos. 

O responsável de unidade curricular (UC), diretor de curso e diretor de departamento elaboram os 
relatórios na plataforma eletrónica "sistema de informação pedagógica e avaliação (SIPA). A plataforma 
tem, pré-preenchidos, os elementos que definem a UC e calcula automaticamente as estatísticas relativas 
ao desempenho dos estudantes. Cada relatório fica disponível para o agente seguinte na hierarquia. A 
Direção da Faculdade bem como o CP têm acesso a todos os relatórios no SIPA. Na plataforma eletrónica 
“Perceções do Ensino/Aprendizagem”, alunos e docentes respondem aos inquéritos ao funcionamento 
das UC’s. O questionário é idêntico para todas as UC's. A realização dos inquéritos é acompanhada por 
um conjunto de ações de sensibilização à participação. O Manual da Qualidade estabelece como os 
resultados dos inquéritos são integrados no processo de garantia da qualidade. A FCT realiza desde 
2009/2010, um inquérito aos finalistas.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study 
programme. 

The professor of each curricular unit (UC), course Director and Department Head, fill up electronically a 
report in the pedagogical and evaluation information system (SIPA). This platform gets the information 
from the UC and automatically calculates the statistics on the students’ performance. The report becomes 
successively available to the next hierarchy agent. The Dean and the Pedagogical Committee have access 
to all reports. Online, students and teachers answer to surveys over the functioning of UC 's. These 
questionnaire are identical for all UC 's. A campaign to promote participation is done during the survey 
period. The Quality Manual establishes how the survey results are integrated in the quality assurance 
process. The FCT performs since 2009/2010, a survey to the last year students. 

2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade 
http://www.ualg.pt/home/pt/content/manual-da-qualidade

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de 
melhoria. 

Semestralmente, após o funcionamento de cada UC, o professor responsável submete o relatório de 
funcionamento Sistema de Informação Pedagógica (SIPA) (http://sipa.ualg.pt). Esse relatório é analisado 
sucessivamente pela direção de curso, de departamento e direção da Faculdade, que o analisa em 
conjunto com o resultado do inquérito ao funcionamento da UC, efetuado pelo GAQ 
(https://peaad.ualg.pt/). No SIPA, foi implementado um sistema de alarme imediato para detetar situações 
de elevada taxa de reprovação, bem como incumprimento da carga letiva prevista. Estes casos são 
debatidos em reunião da direção de curso (DC) e depois da direção da faculdade com os departamentos. 
Paralelamente Conselho Pedagógico procede à avaliação dos relatórios de curso, e emite o seu parecer. 
Esta avaliação semestral permite detetar e propor melhorias no funcionamento do curso. As propostas das 
DC são transmitidas aos departamentos e submetidas ao Conselho Científico para aprovação.

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 
At the end of each semester, the professor submits the course report to the Educational Information 
System (SIPA) (http://sipa.ualg.pt). This report is examined successively by the Course committee (DC), 
Department head and Faculty Dean, who analyzes it, together with the outcome from the questionnaires 
about the perceptions of students and faculty on the teaching and learning processes, conducted online by 
the GAQ (https://peaad.ualg.pt/). Within SIPA it was implemented an immediate alarm system to detect 
situations of high rate of disapproval, as well as professor absence. These cases are discussed in a 
meeting of the DC, followed by Dean and Department head meeting. The pedagogical Committee also 
promotes a meeting to evaluate the semester course reports. This bi-annual evaluation is an opportunity to 
detect and propose improvements in the course functioning. All the proposals from the DC are discussed 
in the departments and submitted to the Scientific Council for approval.
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2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
O curso foi submetido a avaliação preliminar à A3ES tendo merecido parecer positivo. Anualmente é 
efetuada uma autoavaliação ao sucesso do curso na captação de novos alunos. A decisão de abertura ou 
não de nova edição dos mestrados, baseia-se na avaliação que a faculdade faz sobre a oportunidade de 
mercado e disponibilidade de docência. O sistema de alertas implementado no SIPA, permite acompanhar 
o processo de ensino/aprendizagem, contribuindo para a avaliação contínua. Foram elaborados relatórios 
de autoavaliação da faculdade para os biénios 2008/2009-2009/2010 e 2010/2011-2011/2012, que foram 
objeto de discussão e aprovação pela Comissão de Autoavaliação. 

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
The course has undergone preliminary assessment to A3ES having deserved positive opinion. Annually 
with a self-assessment analysis of course success in attracting new students is done. The decision to 
open or not of new edition of masters course, is based on the assessment that the College does about the 
market opportunity and teaching availability. The alerts system implemented in SIPA, allows us to track 
problems in the teaching/learning process, contributing to ongoing evaluation. Self-evaluation reports 
were prepared at the Faculty for the periods 2008/2009-2009/2010 and 2010/2011-2011/2012, which were 
subject to discussion and approval by the Self-assessment Commission. 

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

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

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities

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

Amfiteatros / amphitheatres 583

Salas de computadores / computer rooms 116

Salas de aulas / class rooms 2446

Laboratórios / laboratories 1553

Bibliotecas / libraries 3000

Centro de mergulho / diving centre 58

Sala de cultivo de organismos aquáticos / facility for culture of aquatic organisms 128

Estação de campo Ramalhete (área total) / Ramalhete marine station (total area) 40000

Estação de campo Ramalhete - mesocosmos / Ramalhete marine station - mesocosms 26223

Estação de campo Ramalhete - laboratórios / Ramalhete marine station - laboratories 355

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

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

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number

Tanques pequenos e aquários / small tanks and aquaria 20

Bomba de vacuo / vacuum pump 2

Redes para amostragem / nets for sampling 5

Armadilhas para amostragem / traps for sampling 20

Bomba peristáltica / peristaltic pump 2

Camara de UV / UV chamber 1

Camara de fluxo / flow chamber 7

Desionador de água / water deionizer 1

Espectrofotometro / Spectrophotomerer 7

Estufa / oven 16

Fitoclima / walk-in enviroment control chamber 1

Fraccionador de Folson / Folson splitter 1
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Hotte / flume cupboard 3

Lupa binocular / compound microscope 29

Máquina de lavar loiça / dishwashing machine 14

Microondas / microwave oven 3

Garrafas de Niskin / Niskin bottles 2

Agitadores de laboratório / laboratory shakers 35

Agitadores de peneiros / seive shakers 2

Arca congeladora / freezer 7

Armário para reagentes / cabinet for chemical products 14

Autoclave / sterilizer 3

Balanças analíticas / analytical balances 21

Banho maria / incubators 12

Embarcações pequenas / small boats 3

Centrifuga / centrifuge 1

Computador / computer 228

Contentor de azoto / nitrogen container 2

Ecran / screen 28

Frigorífico / refrigerator 18

Medidor de pH / pH meter 3

Microscópios / microscopes 42

Multipipeta / multipipette 1

Medidor de oxigênio e condutividade / Oxygen and conductivity probe 1

Rede bongo de zooplancton / Bongo net for zooplankton 2

Ultrasons / Ultrasounds 3

Video projector / data show 19

Tanques com volume superior a 1000 litros / tanks of greater than 1000 liter volume 56

Tanques com volume 100 - 1000 litros / tanks of 100 - 1000 liter volume 127

3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
Foram promovidas diligências no sentido de apresentar candidaturas para criar um mestrado Internacional 
na área científica de Aquacultura e Pescas, envolvendo outras Universidades Europeias (Ghent, 
Wageningen, Bergen, Cork). Não foi possível, até ao momento, ver aprovada qualquer das candidaturas 
mas, ao longo dos anos, tivemos acordos para enviar e receber alunos de mestrado, em particular para 
teses. De facto, houve muitos alunos deste mestrado que foram fazer a tese nestas universidades, e 
alguns frequentaram Unidades Curriculares, ao abrigo do Programa ERASMUS.
As parcerias internacionais incluíram o leccionamento de UCs por docentes de universidades e empresas 
estrangeiras: John Bostock e Kim Jauncey (UC de Engenharia em Aquacultura, U. Stirling), Diogo Thomaz 
(UC de Genética e seleção).
Os alunos do MAP também tiveram a possibilidade de fazer a UC de Marine Biodiversity and Conservation 
(EMBC) ministrada por John Roff (Acadia University, Canada), como opção

3.2.1 International partnerships within the study programme.
Several initiatives have been undertaken to prepare applications to create an international MSc 
course/degree in Aquaculture and Fisheries, engaging a number of European Universities (Ghent, 
Wageningen, Bergen, Cork). So far, it has not been possible to get any of those applications selected for 
funding. Nevertheless, throughout the years, several multilateral agreements have been established and 
this allowed the engagement of students, particularly for undertaking the MSc thesis. The ERASMUS 
Program has been used as a source of funding which has been used for a considerable number of 
students. International agreements have been used to engage teaching staff from other universities and 
private enterprises, as John Bostock and Kim Jauncey (Aquaculture Engineering- U.Stirling), Diogo 
Thomaz (Genetics and selection). Students from this MSc degree attended, as an option, to the course in 
Marine Biodiversity lectured by John Roff (Acadia University, Canada).

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

Foi estabelecido um acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para receber alunos 
no âmbito de diversas Unidade Curriculares (Trabalho prático em aquacultura ou pescas) e para o 
desenvolvimento das dissertações de mestrado.
Tem havido o envolvimento regular de investigadores do IPMA e de outros laboratórios do Estado e de 
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empresas particulares para leccionarem UC no âmbito dos seus domínios de especialização: 
Dr. Pedro P. Ferreira (IPMA, Larvicultura e Cultura de alimento vivo), Dra. M. Leonor Nunes (IPMA, 
Transformação de produtos aquáticos; Prof. Aires O. Teles (Universidade Porto); Doutores Luís Conceição 
e Jorge Dias (CCMAR, Sparos Lda.) 
Foram estabelecidas parecerias com vista à participação de docentes e investigadores de outras 
instituições em palestras na UAlg. Existem vários projetos de investigação com relevância para este ciclo 
de estudos executados em consórcio entre várias instituições nacionais e internacionais e que incluem a 
UAlg

3.2.2 National partnerships in order to promote interinstitutional cooperation within the study programme, as 
well as the relation with private and public sector

A bilateral agreement has been established with the Portuguese Sea and Atmosphere Institute (IPMA) to 
receive students for courses where specific laboratory facilities are available (Lab work in Fisheries or 
Aquaculture). The existence of these facilities is also used to support a number of projects for the MSc 
thesis. Researchers from IPMA and from other state laboratories and private enterprises have been 
engaged in delivering a number of courses within their fields of expertise:
Dr. Pedro P. Ferreira (IPMA, Larviculture and culture of live feeds), Dra. M. Leonor Nunes (IPMA, 
Transformation of aquatic products; Prof. Aires O. Teles (Universidade Porto); Doutores Luís Conceição e 
Jorge Dias (CCMAR, SPAROS).
Researchers from other research institutes are regularly engaged in seminars within their fields of 
expertise. Several research projects with relevance to the scientific area of the MAP MSc course have been 
jointly undertaken, both at the Portuguese and European level.

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
O novo paradigma de financiamento do Ensino Superior e a redução de procura nos cursos do 2º Ciclo 
resultou num esforço de consolidação da oferta formativa, dentro da Universidade do Algarve. Neste 
contexto, houve articulação da oferta de cursos do 2º Ciclo procurando, quando possível, a junção de 
alunos de Mestrados com a mesma unidade curricular.
Nesta perspectiva, os alunos incluem, no seu plano de formação curricular, Unidades Curriculares de 
outros cursos de Mestrado em funcionamento na Universidade do Algarve, designadamente, o Mestrado 
em Biologia Marinha e o Mestrado em Biodiversidade e Conservação Marinha.
Esta possibilidade está aberta relativamente à restante oferta formativa da Universidade do Algarve, e 
existe registo de frequência, de algumas UC ministradas em outros cursos de Mestrado da Universidade 
do Algarve, em áreas de formação complementares que têm contribuído para alargar o perfil dos 
estudantes a outras áreas científicas.

3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.
The recent evolution of funding strategy of the Portuguese universities and the reduction in the number of 
candidates to the MSc courses has determined some changes in the courses to be offered by the 
University of the Algarve. One of the effects was the coordination of the courses that could be offered to 
several MSc degrees and that could be offered to several of these degrees.
This model has been extended to the remaining courses of the UAlg and has been actively used by the 
students. This has contributed to the acquisition of complementary skills by the students and has 
broadened their multi and pluridisciplinary background in Aquaculture and Fisheries and other scientific 
areas.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente 

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Adelino Vicente Mendonça Canário

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Adelino Vicente Mendonça Canário

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Dina Cristina Fernandes Rodrigues da Costa Simes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Dina Cristina Fernandes Rodrigues da Costa Simes

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Diogo Miguel Pereira Fernandes Thomaz

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Diogo Miguel Pereira Fernandes Thomaz

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
6

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

Mapa VIII - Eduardo Bruno Oliveira Esteves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eduardo Bruno Oliveira Esteves
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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.):
Instituto Superior de Engenharia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Eduardo José Xavier Rodrigues de Pinho e Melo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eduardo José Xavier Rodrigues de Pinho e Melo

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Elsa Alexandra Martins e Silva Cabrita

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Elsa Alexandra Martins e Silva Cabrita

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Jaime Miguel Costa Anibal

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jaime Miguel Costa Anibal

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.):
Instituto Superior de Engenharia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Janina Zuleica de Garcia e Costa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Janina Zuleica de Garcia e Costa

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
7

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

Mapa VIII - José Pedro de Andrade e Silva Andrade

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Pedro de Andrade e Silva Andrade

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Karim Erzini

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Maria Alexandra Anica Teodósio

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Alexandra Anica Teodósio

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Maria Helena Neves de Queirós Gonçalves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Helena Neves de Queirós Gonçalves

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Maria Margarida Miranda de Castro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Margarida Miranda de Castro

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Nelson Gomes Rodrigues Antunes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nelson Gomes Rodrigues Antunes

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

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

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

Nome / Name
Grau / 
Degree

Área científica / Scientific Area
Regime de tempo / 
Employment link

Informação/ 
Information

Adelino Vicente Mendonça 
Canário

Doutor Biologia, Morfologia e Fisiologia Animal 100 Ficha submetida

Dina Cristina Fernandes 
Rodrigues da Costa Simes

Doutor Química, especialidade de Bioquímica 100 Ficha submetida

Diogo Miguel Pereira 
Fernandes Thomaz

Doutor Fish Behavioural Genetics 6 Ficha submetida
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Eduardo Bruno Oliveira 
Esteves

Doutor Ecologia das Populações 100 Ficha submetida

Eduardo José Xavier 
Rodrigues de Pinho e Melo

Doutor Biotecnologia 100 Ficha submetida

Elsa Alexandra Martins e 
Silva Cabrita

Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha submetida

Jaime Miguel Costa Anibal Doutor Ecologia 100 Ficha submetida

Janina Zuleica de Garcia e 
Costa

Doutor Aquatic Veterinarian Sciences 7 Ficha submetida

José Pedro de Andrade e 
Silva Andrade

Doutor
Ciências do Mar, especialidade de 
Ciências e Tecnologias das Pescas

100 Ficha submetida

Karim Erzini Doutor
Ciências do Mar, especialidade 
Oceanografia (Equivalência)

100 Ficha submetida

Maria Alexandra Anica 
Teodósio

Doutor
Ciências do Mar, especialidade 
Oceanografia

100 Ficha submetida

Maria Helena Neves de 
Queirós Gonçalves

Doutor
Estatística e Investigação Operacional 
(Probabilidades e Estatística)

100 Ficha submetida

Maria Margarida Miranda de 
Castro

Doutor
Ciências do Mar, especialidade 
Oceanografia (Equivalência)

100 Ficha submetida

Nelson Gomes Rodrigues 
Antunes

Doutor Matemática 100 Ficha submetida

1213

<sem resposta>

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

4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

Corpo docente próprio / Full time teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers: 12.1 99,8

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching 
staff

ETI / 
FTE

Percentagem* / 
Percentage*

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

12.1 99,8

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI / 
FTE

Percentagem* / 
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do 
ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the study 
programme (FTE):

8.1 66,8

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):

0 0

Página 23 de 81ACEF/1415/08707 — Guião para a auto-avaliação

05-01-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1cfd931f-676a-1c86-...



4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

Percentagem* / 
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período 
superior a três anos / Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three 
years:

11.1 91,5

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano 
(ETI) / Teaching staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):

0 0

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

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

A avaliação de desempenho do pessoal docente decorre do estabelecido no estatuto da carreira docente 
(Dec. Lei n.º 205/2009, de 31 de Agosto e alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de Maio), tendo como vetores 
de avaliação o ensino, a investigação, as atividades de extensão e também de gestão. A operacionalização 
da avaliação de desempenho do pessoal docente da FCT rege-se pelo regulamento geral de avaliação de 
desempenho do pessoal docente da Universidade do Algarve, aprovado pelo Reitor (Regulamento n.º 
884/2010, publicado no DR, 2ª s, n.º 242, de 16 de Dezembro, retificado pela Declaração de retificação n.º 
199/2011, publicada no DR, 2ª s, n.º 19 de 27 de janeiro de 2011 e alterado pelo Desp. RT 59/2012 de 15 de 
Novembro e ainda pelo Desp. RT. 22/2013 de 29 de Abril, publicado no DR, 2ª s, n.º 93, de 15 de maio 
(Despacho n.º 6332/2013) e pelo regulamento específico para avaliação dos docentes da FCT a vigorar a 
partir de 2013, também aprovado pelo Reitor (22 de novembro de 2013). A Comissão Coordenadora da 
Avaliação dos Docentes da UAlg (CCAD-UAlg), composta pelos diretores das unidades orgânicas e pelo 
Reitor, faz o acompanhamento de todo o processo de avaliação e intervém sempre que é necessário 
introduzir alterações. Na Faculdade existe uma Comissão Coordenadora de Avaliação dos Docentes, 
sendo que o conselho científico é o órgão que ratifica a classificação final proposta pela comissão atrás 
referida. Ainda não há medidas para atualização do pessoal docente decorrente do processo de avaliação 
de desempenho. Teve início em 2013 o primeiro triénio sobre o qual vai se vai aplicar o regulamento de 
avaliação.

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
The performance evaluation of the teaching staff is established in the Statute of teaching career (ECDU - 
Decree Law n. º 205/2009, of August 31 and amended by Law n.º 8/2010, of 13 May), having as vectors of 
teaching evaluation, research, extension and management activities. The operationalization of the 
performance evaluation of the teaching staff of FCT is governed by the General rules of performance 
evaluation of the teaching staff of the University of the Algarve, approved by the Rector (Regulation n.º 
884/2010, published in DR, 2nd s, n.º 242, of December 16, rectified by the rectification Declaration n.º 
199/2011, published in DR, 2nd s, n.º 19 of January 27, 2011 and amended by Desp. RT 59/2012 of 15 
November and still by Desp. RT. 22/2013 of April 29, published in DR, 2nd s, n.º 93, of may 15) and by 
regulation specific to the evaluation of lecturers from FCT into effect from 2013, also approved by the 
Rector (November 22, 2013). The Commission Coordinator of evaluation of Teachers of UAlg (CCAD-UAlg), 
composed by the directors of the organic units and the Rector, tracks the entire evaluation process and 
intervenes whenever it is necessary to introduce amendments. In college there is a Coordinating 
Committee for the evaluation of Teachers, and the Scientific Council is the body that ratifies the final 
classification proposed by the abovementioned Committee. There is still no consequence action to the 
teaching staff, resulting from the performance evaluation process. 2013 is the first year in which the new 
regulation will apply.

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://www.fct.ualg.pt/cc/documentos/regulamentos

4.2. Pessoal Não Docente 

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
Para apoio geral, a Faculdade tem o Gabinete de Apoio ao Estudante, composto por 3 trabalhadores, 
sendo que 1 deles trata apenas de assuntos sobre os 2.ºs e 3.ºs ciclos e os outros 2 tratam dos 1.º ciclos e 
dos mestrados integrados. A Faculdade também tem um Gabinete de Mobilidade com 1 Técnico Superior 
para apoiar os estudantes na área da mobilidade (incoming e outgoing) e os cursos Erasmus Mundus. Os 
trabalhadores para apoio específico (ensino e investigação) são em n.º de 26 ( 8 Assistentes Operacionais, 
7 Assistentes Técnicos e 11 Técnicos Superiores) e estão afetos aos Departamentos e unidades 
investigação, que por sua vez é o órgão que faz a gestão das unidades curriculares, por área científica, 
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isto é, independentemente do curso, pelo que todos partilham todos os cursos que funcionam na 
Faculdade, ainda que com funções diferenciadas. 

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
The College has an administrative office for student support, composed of 3 workers. One is dedicated to 
the master and doctoral programs, and the other 2 concern the 1st cycles and the integrated master's 
degrees. The College also has a mobility Office with an administrative senior technician, to support 
students in the area of mobility (incoming and outgoing) and Erasmus Mundus courses. Teaching and 
research are supported by 26 workers (8 operational assistants, 7 technical assistants and 11 senior 
technicians), with functions and activities defined by the departments they are attached with. Because 
courses share curricular units, it is not possible to differentiate work load per technician per course. 

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Mestre 1
Licenciado 11
12º Ano 8
11º Ano 2
9º Ano 6
4º Ano 2

Total 30

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme. 
Mestre 1
Licenciado 11
12º Ano 8
11º Ano 2
9º Ano 6
4º Ano 2

Total 30

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 
Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração pública (SIADAP), aplicado aos 
trabalhadores (Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro)

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 

Integrated management system for performance evaluation in public administration (the SIADAP), applied 
to the workers (Law No. 66-B/2007, of 28 December)

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
Gestão e Qualidade (Liderança, gestão laboratórios, motivação de equipas), Análise e Controlo de Custos, 
Higiene e Segurança (segurança e saúde em laboratórios de Biologia Molecular e Microbiologia; controlo 
da Bio contaminação em laboratório); Potenciometria e Condutimetria, Metrologia, Calibrações e Métodos 
(utilização e manutenção de equipamento volumétrico; metrologia de massa, balanças e pressão), 
Mergulho Científico Avançado, Gestão Académica, Excel (nível médio); Inglês para atendimento e escrita.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 
Courses/seminars for technicians: Management and Quality ( leadership, laboratories management, team 
motivation), Analysis and Control of Cost, Safety and Health (safety and health in molecular biology and 
microbiology laboratories, control of Bio contamination in the laboratory ), Potentiometry and 
Conductometry , Metrology, Calibration and Methods (use and maintenance of volumetric equipment, mass 
metrology, scales and pressure), Advanced Scientific Diver Training, Academic Management, Excel 
(average level), English for front desk office, Written English.
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5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género e idade

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 44

Feminino / Female 56

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 37

24-27 anos / 24-27 years 41

28 e mais anos / 28 years and more 22

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

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

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 15

2º ano curricular 12

27

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

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

2012/13 2013/14 2014/15

N.º de vagas / No. of vacancies 20 20 25

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 22 25 27

N.º colocados / No. enrolled students 19 18 27

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 19 18 27

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 11 11 11

Nota média de entrada / Average entrance mark 14 13 13

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

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

Não existe informação suficiente para caracterizar os alunos por ramos
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5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the student’s distribution 
by the branches) 

There are no additional information to characterize students by branches

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem 

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

Na faculdade as estruturas de apoio pedagógico e aconselhamento são essencialmente: as Comissões de 
Curso e em particular o Diretor de curso, o Conselho Pedagógico (CP), a Direção, e os Gabinetes de Apoio 
ao Estudante e de Mobilidade. A associação de estudante tem em cada faculdade, o Núcleo Pedagógico da 
FCT, uma estrutura constituída por estudantes dos vários cursos, e que reúne os vários problemas do foro 
pedagógico e os apresenta ao CP e Diretor. A FCT, em função do feedback dos seus alunos e professores, 
disponibilizou online informação sobre todas as unidades curriculares e planos de estudos, horários, 
exames, para lhes permitir definirem melhor ou com mais conhecimento o seu percurso académico, em 
especial na escolha das unidades curriculares de opção. Através da plataforma moodle, os estudantes têm 
acesso aos sumários e material didático, bem como a uma maior interação com os docentes. O acesso a 
revistas científicas é permitido através da B-on.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
The college structures for pedagogical support and students advice are the following: the course 
committees and in particular the Course Director, the Pedagogic Committee (CP), the Dean, the Student 
Helpdesk and the Mobility Offices. The student government association has in each college, a Pedagogic 
Nucleus, a structure composed by students from different courses, that gather problems faced by the 
students, and present them to the CP and Dean. The FCT, following a request from students and 
professors, created an online information system, with the courses study plan, curricular units information, 
class and exam schedules. This system enables the academic community to better plan their academic 
trajectory, in particular in choosing optional classes. All curricular units use the Moodle platform to put the 
summaries and supporting materials available on-line, increasing student-teachers interaction. Students 
have access to scientific journals through B-on. 

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
As principais medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica são: a) 
Receção aos novos alunos por parte da direção de curso; b) Celebração do dia da faculdade para que haja 
mais um espaço de partilha e conhecimento dos vários atores da faculdade; c) Implementação do dia dos 
2.º s ciclos para dar a conhecer, especialmente aos alunos do 1.º ciclo, a oferta que a Faculdade tem em 
diversos domínios científicos; d) Participação dos estudantes em núcleos do curso ou áreas de interesse 
(ex: Núcleo de estudantes de Biologia; de Atividades subaquáticas,..); e) Participação dos estudantes em 
ações de divulgação dos cursos nas escolas do ensino secundário; f) A Biblioteca da UAlg realiza sessões 
de formação para os estudantes, de modo a promover o uso dos recursos disponíveis na biblioteca, tais 
como, os seus sistemas de consulta e empréstimos.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
The main measures to promote the students' integration into the academic community are: a) students 
have an official reception by course committees; b) Celebration of the Faculty Day where all the academia 
share thoughts; c) Master's Day, where undergraduate students are informed about the various master 
courses offered; d) Students participate in group organizations related to their course or interests (ex: 
Biology students association, scuba-diving, ..); e) marketing campaigns promoting university courses in 
secondary schools; f) The library organizes special sessions to inform the students about how to use 
available resources, such as the book-borrowing system.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
Existem na UAlg vários mecanismos de apoio à procura e incentivo à criação de emprego. O CRIA – 
Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, integrado na Unidade de Apoio à 
Investigação Científica, desenvolve ações para promover o empreendedorismo e apoio ao início de 
atividades económicas. Em 2013 foi lançado um Portal de Emprego em colaboração com a Universia, para 
promoção da procura e oferta de emprego. Existe também o portal Alumni que permite a procura e oferta 
de emprego. A Associação Académica através do Gabinete de Saídas Profissionais, presta informação 
sobre a possibilidade de emprego.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
At the University, there are several support mechanisms on looking for and encouraging job creation. CRIA 
– Division of Entrepreneurship and Technology Transfer, integrated into the support unit to scientific 
research, develops actions to promote entrepreneurship and support the beginning of economic activities. 
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In 2013 was launched a Job Portal in collaboration with Universia, for promotion of employment supply and 
demand. There is also the Alumni portal which allows the supply and demand of jobs. The Academic 
Association through the Bureau of Professional Outlets, provides information about the employment 
possibility.

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

Foram introduzidas algumas melhorias na sequência dos resultados dos inquéritos, nomeadamente: 
melhorias ao nível dos espaços, principalmente salas de estudo e seu equipamento; da estrutura dos 
cursos, que antes funcionavam por módulos e agora é em semestres; da partilha da informação e a sua 
disponibilização através da página da internet. Colocou-se na página web o que de mais importante há 
para a vida académica (calendário, horários, planos de estudo, unidades curriculares, regulamento de 
avaliação, acesso aos docentes de cada unidade curricular, a ficha da UC, etc.), os eventos académicos 
mais relevantes para além da dinamização de uma página na rede social facebook.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
Some improvements have been introduced following the results of the surveys, including: improvements 
in terms of spaces, mainly study rooms and their equipment; the structure of the courses, which 
previously worked on modules and now is on semesters; the sharing of information and its availability via 
the internet page. The most important information concerning the academic life is available on the web 
page (calendar, timetables, study plans, curriculum units, evaluation regulation, teachers of each curricular 
unit, course syllabus, etc.), relevant academic events besides and a college facebook page

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
A promoção e coordenação da mobilidade académica é feita através Gabinete de Relações Internacionais e 
Mobilidade (GRIM), desenvolvendo protocolos e acordos com universidades estrangeiras, participando 
ativamente em programas cooperação no ensino superior e articulando os processos internamente. A 
implementação prévia de acordos bilaterais de estudo garante o reconhecimento mútuo de créditos 
realizados em mobilidade. São realizadas sessões de divulgação e esclarecimento sobre oportunidades de 
mobilidade, com a participação ativa de estudantes com experiência de mobilidade. O apoio aos 
estudantes (outgoing e incoming) é prestado antes da partida (informação vistos e geral), à chegada 
(alojamento, visto residência) e de integração (cursos de língua, sessões de orientação, eventos culturais). 
A UAlg é também um centro da rede EURAXESS para assistência a investigadores em mobilidade. A 
Faculdade tem um gabinete próprio de apoio à mobilidade, dado o seu elevado grau de 
internacionalização.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
The promotion and coordination of academic mobility is carried out through the International and Mobility 
Office, by developing protocols and agreements with universities abroad, being an active participant in 
programs of cooperation in higher education and articulating internally all processes. Bilateral and 
learning agreements are implemented before the mobility to guaranty mutual credit recognition. Periodic 
dissemination sessions of existing mobility opportunities are carried out, with the active participation of 
students with mobility experience. The support to students (outgoing and incoming) is provided before 
departure (visa and general information), at arrival (accommodation, resid permit) and for integration 
(language courses, orientation sessions, cultural events). UAlg is also a network centre EURAXESS for 
mobility support to researchers. Given the high involvement with mobility, there is an office dedicated to 
this subject at the College.FCT has office to support mobility

6. Processos

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

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

O MAP tem como objectivo geral formar especialistas qualificados para desempenhar funções de técnico 
superior em laboratórios do estado ou em empresas privadas, como consultor nas áreas de Aquacultura e 
Pescas ou como promotor de iniciativas privadas de investimentos nestas áreas de produção.
Como objetivos específicos podemos priorizar: 
•Compreender os conceitos e os processos desenvolvidos em cada uma das disciplinas e analisar a 
informação adquirida
•Desenvolver capacidades de compreensão, síntese e discussão de resultados experimentais / artigo 
científico e de exposição oral.
•Desenvolver autonomia no estudo e no trabalho experimental;
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•Integrar uma equipa em instituições públicas ou em empresas privadas e desenvolver actividades de 
consultadoria ou de investimento no sector privado. 
A operacionalização dos objetivos é definida para cada UC e o seu grau de cumprimento medido através 
da avaliação em testes escritos, exposições orais, seminários e de monografias temáticas

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

The general objective of the MAP is to provide qualified specialists that can be engaged in public 
laboratories or private enterprises, as consultants in Aquaculture and Fisheries or promoters of private 
initiatives in the related areas of production.
Specific objectives include:
To understand the concepts and processes developed in each discipline or specific field and to analyse 
specific information or data sets;
To acquire comprehension, synthesis and analytical skills of experimental or published data and to 
develop communication skills;
To develop autonomous skills for studying and experimental tasks;
To integrate multidisciplinary teams in public laboratories, or private enterprises and to develop consulting 
activities or private investment.
The objectives are specifically defined for each course and the degree of fulfilment is accessed through 
exams, oral presentations, seminars or monographs/reports.

6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de 
trabalho. 

Decorrendo da aplicação dos princípios decorrentes da Declaração de Bolonha, o plano curricular do MAP 
foi revisto, tendo essa revisão sido aproveitada para proceder à atualização científica e dos métodos de 
trabalho em áreas da formação em que tal se entendeu oportuno.
Os docentes que lecionam no Mestrado são possuidores do grau de doutor e bem qualificados. A 
atribuição da lecionação de UCs baseia-se na sua atividade científica, de forma a que esteja assegurada a 
ligação com a investigação desenvolvida, assim como a atualização dos conteúdos das disciplinas 
realizada anualmente pelos docentes. O exercício anual de autoavaliação e reflexão sobre o 
funcionamento do Mestrado permite identificar falhas e novas áreas emergentes que devem ser 
contempladas. 
Está previsto que a presente atividade de autoavaliação seja um momento de reflexão para avaliar os 
conteúdos programáticos, os objectivos da formação e para propor modificações na metodologia de 
ensino utilizada. 

6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies 
updating. 

As a result of the implementation of the Bolonha Declaration, the contents of the MAP MSc degree has 
been revised, in order to update course contents and methods in those areas that were considered as in 
need of such an update.
The teaching staff is composed by PhD holders and well qualified in their expertise. The allocation of the 
courses is based on individual expertise in order to assure that each member of the staff engaged is 
teaching according to the individual expertise and research activity. This allows a permanent update of the 
course contents. The regular evaluation and analysis of the teaching outcomes is an efficient way of 
identifying the educational level of the students and to promote, if necessary, the adequate changes that 
will ensure that this level is as high as possible. This is also a very efficient way of tackling eventual new 
areas/topics/subjects to be included in course contents.

6.2. Organização das Unidades Curriculares 

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Análise Estatística/ Statistical Analysis

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise Estatística/ Statistical Analysis

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nelson Gomes Rodrigues Antunes -T: 7,5 h; TP:15h

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Maria Helena Neves de Queirós Gonçalves - T: 7,5 h; TP: 15h
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Módulo 1 (M1): O aluno deverá saber aplicar os principais métodos de inferência estatística para tirar 
conclusões a partir de um conjunto de dados.

Módulo 2 (M2): O aluno deverá saber utilizar os princípios métodos de inferência estatística no software 
estatístico R.

Módulo 3 (M3):: O aluno deverá saber planear e analisar experiências utilizando o software R.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Module 1: The student will be able to apply the main statistical inference methods for drawing conclusions 
from a data set.

Module 2: The student will be able to use R to do basics of statistical inference methods.

Module 3: The student will be able to design and analyse experiments using statistical software.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
M1:
Conceitos básicos de estatística
Estimação Pontual
Intervalos de Confiança
Testes de hipóteses
Regressão Linear Simples

M2:
Noções básicas do R
Procedimentos gráficas no R
Distribuições univariadas utilizando o R
Testes de hipóteses utilizando o R (testes paramétricos e não paramétricos) 
Análise de regressão simples utilizando o R

M3: 
Análise de Variância
Experiências com blocos
Experiências factorias
Regressão Linear Múltipla

6.2.1.5. Syllabus:
Module 1:
Basic statistical concepts
Sampling distributions
Point estimation
Confidence intervals
Tests of hypotheses 
Simple linear regression

Module 2:
Basics of working with R 
Graphical procedures
Univariate distributions using R
Hypothesis testing using R (parametric and non-parametric tests) 
Performing ANOVA using R 
Regression analysis using R

Module 3: 
Analysis of Variance
Experiments with Blocking Factors
Factorial Experiments
Regression Modeling

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.
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M1: O programa permite inicialmente introduzir os conceitos básicos de probabilidade. Em seguida, é 
introduzido as principais distribuições de amostragem. A aquisição destes conhecimentos é essencial 
para o estudo da inferência estatística.
M2: O programa inicia-se com uma introdução ao ambiente do R. Posteriormente é utilizado para resolver 
problemas de inferência estatística. 
M3: O programa abrange os principais métodos para o planeamento e análise de experiências. O estudo 
começa com experiências com um fator para um número arbitrário de níveis. Em seguida, são estudadas 
experiências com blocos e com vários factores. Por fim, é estudada a regressão linear múltipla para 
modelar e explorar a relação de duas ou mais variáveis numa experiência.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Module 1: The sequence of the syllabus allows initially to introduce the basic concepts of probability. Then 
it is introduced the main sampling distributions. The acquisition of these knowledges is essential to the 
study of statistical inference.

Module 2: The sequence of the syllabus allows the introduction to the R environment. The software will be 
used to solve problems of statistical inference.

Module 3: The syllabus covers the main methods for the design and analysis of experiments. The study 
starts with single-factor experiments with an arbitrary number of levels. Then blocking and factorial design 
are introduced. Finally, it is studied multiple regression to model and explore the relationship of two or 
more variable.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
M 1:
Aulas Teóricas - ensino expositivo, incluindo exemplos ilustrativos.
Aulas Teórico-práticas: resolução de problemas para promover a aprendizagem ativa e desenvolver 
familiaridade com os conceitos.
Avaliação: teste final
M 2:
Aulas Teóricas - ensino expositivo, incluindo exemplos ilustrativos.
Aulas Teórico-práticas: resolução de problemas utilizando o software R.
Avaliação: teste final
M 3:
Aulas Teóricas - ensino expositivo, incluindo exemplos ilustrativos.
Aulas Teórico-práticas: resolução de problemas utilizando o software R.
Avaliação: teste final

Nota final: média dos testes dos dois módulos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Module 1:

Theoretical Lectures – expository teaching including illustrative examples 

Practical Lectures: problem solving to promote active learning and develop familiarity with the concepts.

Evaluation: final test

Module 2: 

Theoretical Lectures – expository teaching including illustrative examples 

Practical Lectures: problem solving using R software

Evaluation: final test

Module 3:

Theoretical Lectures – expository teaching including illustrative examples 

Practical Lectures: problem solving using R software

Evaluation: final test

Final grade: average of the tests of the two modules
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

O ensino expositivo é acompanhado de exemplos ilustrativos de interesse, pretende ser uma forma 
apelativa para os alunos ficarem interessados e adquirirem os conceitos fundamentais dos principais 
métodos estatísticos. A resolução de exercícios sobre os assuntos ensinados, permitirá consolidar os 
conceitos adquiridos. O uso de software estatístico será fundamental para levar a cabo a análise.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The expository teaching accompanied by illustrative examples of interest, aims to be an appealing way for 
students to become interest and acquire the fundamental concepts of the main statistical methods. The 
resolution of exercises on the subjects taught, will allow to consolidate the acquired concepts. The use of 
statistical software will be fundamental to carry out the analysis.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Module 1: (Primary reading) Montgomery, Douglas. C e Runger, George C. Applied Statistics and 
Probability for Engineers, 5th edition, John Wiley & Sons, 2010.
Module 2: (Primary reading) W. N. Venables, D. M. Smith and the R Core Team. An Introduction to R. Notes 
on R: A Programming Environment for Data Analysis and Graphics. (Available on http://cran.r-project.org/)

Module 3: (Primary reading) Douglas C. Montgomery. Design and Analysis of Experiments. 8th Edition. 
John Wiley & Sons 

Mapa X - Biologia e Ecologia Pesqueira /Fisheries Biology and Ecology

6.2.1.1. Unidade curricular:
Biologia e Ecologia Pesqueira /Fisheries Biology and Ecology

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Pedro de Andrade e Silva Andrade – T:6; TP:3,6;P:8,4; S:0,8; TC:1,6

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Karim Erzini – T:6; TP:3,6;P:8,4; S:0,8; TC:1,6
Maria Alexandra Anica Teodósio – T:3; TP:1,8; P:4,2; S:0,4; TC: 0,8

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

Conhecer as bases biológicas essenciais para a avaliação dos recursos pesqueiros. Conhecer métodos de 
amostragem, de avaliação da idade de peixes e invertebrados e de estimação de taxas de crescimento. 
Entender o processo de gametogénese e da dinâmica da maturação sexual. Conhecer os métodos de 
estimação da fecundidade, de estudo do regime alimentar, estudando as estratégias do ponto de vista do 
ciclo de vida e da ecologia alimentar.
Identifica os principais factores ambientais que condicionam a abundância e distribuição dos recursos. 
Indica as principais hipóteses que explicam a flutuação de abundância dos recursos. Reconhece a 
importância relativa dos diferentes impactos antropogénicos gerais no ecossistema marinhos, incluindo a 
pesca. Indica factores causadores de mortalidade directa e indirecta na actividade pesqueira. Discute as 
consequências das alterações globais na actividade pesqueira e interações entre ambas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To know the biological basis for the management of marine resources. To know the sampling methods, of 
fish and invertebrate ageing and the estimation of growth rates. To understand the gametogenesis and the 
dynamics of sexual maturation. To know the methods for estimating fecundity and to study the diet of fish 
and invertebrates, relating this information with life strategies and feeding ecology.
To identify the environmental factors driving the abundance and distribution of the marine resources. 
To identify the relative importance of antropogenic impacts on marine ecosystems, including the effects of 
fisheries. To indicate the factors of direct and indirect mortality deriving from fisheries. 
To discute the consequences of global changes on the fishing activity and the interaction between these 
two factors.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Nesta unidade curricular, os alunos terão oportunidade de aprender questões biológicas importantes na 
avaliação e modelação de mananciais. Estes aspectos incluem a variação morfométrica, a idade e o 
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crescimento, a reprodução, a maturação sexual, as estratégias do ponto de vista do ciclo de vida e a 
ecologia alimentar. A unidade curricular focará questões relacionadas com métodos de amostragem para 
estudos de biologia pesqueira, métodos de determinação da idade em peixes e invertebrados, estimação 
de parâmetros de idade de maturação, estimação da fecundidade, análise qualitativa e quantitativa de 
dietas e métodos apropriados para a comparação de curvas e testes de hipóteses. Embora a ênfase da 
unidade curricular aborde essencialmente o estudo dos recursos vivos animais, os alunos serão 
confrontados com as características mais importantes de algas comercialmente importantes e métodos 
para o seu estudo.
Factores que condicionam a abundância e a distribuição dos recursos.

6.2.1.5. Syllabus:
During this course, students will learn basic aspects related to biological questions that are crucial for 
stock assessment. These include the morphometric variation, age and growth, reproduction and sexual 
maturity, life-cycle strategies and feeding ecology. 
In spite of the focus on fish and invertebrates, other marine resources will also be considered, as marine 
algae, considering their comercial importance.

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

A coerência entre os conteúdos programáticos e os objectivos deriva da forma como ambos foram 
definidos. Tendo em atenção a diversidade de temas que pode ser englobado na temática da UC, importou 
definir um conjunto de objectivos que fosse realista, em termos da sua exequibilidade na carga horária 
disponível. Essa coerência é demonstrada pela análise dos níveis de aprendizagem revelados pelos 
alunos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The coherence of the course contentes is a direct result of the strategy used for their definition. 
Considering the diversty of the subjects included under the course designation, a number of realistic 
objectives has been apraised with respect to the time duration allocated to this course. This coherence is 
demonstrated by the results of the skills acquired by the students that have been engaged in this course.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas será utilizada a estratégia expositiva, apoiada com projeção de imagens apoiadas pelo 
programa Powerpoint. 
Nas aulas práticas, nas sessões tutoriais e na saída de campo será privilegiado um contacto mais 
individualizado com cada estudante.
Serão realizados dois testes individuais, em data a combinar com os alunos na primeira aula teórica, que 
contribuirão com 60% para a classificação final. O primeiro teste avaliará a matéria teórica lecionada por J. 
P Andrade, e o segundo a matéria teórica leccionada por K. Erzini, M. Alexandra Teodosio. A avaliação da 
matéria lecionada no seminário será incluída no segundo teste teórico. A componente prática será 
avaliada com base em dois trabalhos prático a realizar em grupo e que incidirão, um sobre a avaliação da 
idade, o estudo do crescimento, da reprodução e do regime alimentar de uma espécie a selecionar e o 
outro sobre a componente prática. A avaliação da componente prática contribuirá com 40% para a 
classificação final

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
During lectures, an expositive strategy will be used, based on the presentastion of slides and other 
communication media. During lab classes and field work, a more individual contact with students will be 
possible and this will contribute to consolidate the basic knowledge of the students.

With respect to evaluation, two exams will be held, in dates that will be discussed with the students and 
these will contribute to 60% of the final grade. The first exam will consider the course contentes addressed 
by J. Pedro Andrade and the second those addressed by Karim Erzini and M. Alexandra Teodósio.
Evaluation of the lab classes will contribute to 40% of the final grade. 

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

As metodologias utilizadas têm demonstrado uma boa adequação aos objectivos da aprendizagem, mais 
uma vez, tendo em atenção os níveis de aprendizagem revelados pelos alunos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies have been demonstrating a good record track, once more demonstrated by 
the results of the skills acquired by the students that have been engaged in this course

Página 33 de 81ACEF/1415/08707 — Guião para a auto-avaliação

05-01-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1cfd931f-676a-1c86-...



6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bakun, A., J. Beyer, D. Pauly, J.G. Pope & G.D. Sharp 1982 – Ocean sciences in relation to living resources. 
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Research, 39:1059-1070.
Chavez et al. 2003. From Anchovies to Sardines and Back: Multidecadal Change in the Pacific Ocean. 
Science 299:217-221
Houde. 2001. Fish Larvae. Encyclopaedia of Ocean Sciences. Acad Press
Jenning, S., Keiser, M., Reynolds, J. 2001. Marine fisheries ecology. Blackwell
Science, UK.
Lehodey, P. et al. 2006. Climate variability, fish, and fisheries. J. Climate 19:5009- 5030
MacKenzie, B.R. 2000. Turbulence, larval fish ecology and fisheries recruitment: a review of field studies. 
Oceanologica Acta 23:357-375
Panfili, J., H. de Pontual, H. Troadec & P.J. Wright 2002 (eds) – Manual of fish sclerocronology. Brest, 
France, Ifremer-IRD coedition, 464 pp
Sparre, P. & S. C. Venema 1992 – Introduction to tropical fish stock assessment. Part 1. Manual. FAO 
Fisheries Technical Paper No 361.1. Rev. 1. Rome, FAO, 376 pp

Mapa X - Cultivo de alimento vivo e larvicultura/ Live feeds and larviculture

6.2.1.1. Unidade curricular:
Cultivo de alimento vivo e larvicultura/ Live feeds and larviculture

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Elsa Alexandra Martins e Silva Cabrita - 30T; 15P; 5S

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Nenhum/None

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

Na unidade curricular de cultivo de alimento vivo e larvicultura pretendemos transmitir conhecimento 
pratico e cientifico em vários aspectos do cultivo larvar desde a aprendizagem de técnicas de preparação e 
cultivo de alimento vivo (microalgas, rotíferos e artemia) à produção de larvas de várias espécies 
importantes em aquacultura. O conteúdo desta UC foi desenhado para preparar os estudantes para os 
mais vários aspectos do sector aquícola e para serem capazes de explorar novas áreas de investigação e 
novas espécies. As espécies alvo serão as espécies marinhas produzidas na Europa, tais como a dourada, 
o robalo, o linguado e o pregado. Conhecimentos em produção de bivalves e crustáceos serão também 
adquiridos tal como em algumas espécies de água doce, tais como salmonídeos e ciprinídeos. Os 
estudantes reunirão conhecimento teórico e prático sobre as principais técnicas de produção de alimento 
vivo e de cultivo larvar.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In Live feeds and Larviculture we pretend to transmit practical and scientific knowledge on several aspects 
of larval rearing from live food production (microalgae, rotifers and artemia) to larval development. The 
content of this course is design to prepare students to practical aspect of the aquaculture sector and to 
explore new research related areas and species. The target species will be the produced marine fish 
species: gilthead seabream, European seabass, sole and turbot. Bivalves and crustaceans will be also 
mentioned, as well as some fresh water species such as salmonids and cyprinids. The students will gather 
theoretical and practical knowledge in the principal techniques of live feeding production and on larvae 
culture. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
As aulas teóricas e práticas estão divididas de modo a os estudantes adquirirem os seguintes conceitos 
gerais:
1.Introdução: Importância do alimento vivo em fases iniciais larvares e critérios de seleção 2. Microalgas, 
Rotiferos e Artemia 2.1.Características biológicas e morfológicas 2.2.Valor nutricional 2.3.Produção e uso 
em aquacultura 
2.4 Factores que efetam a produção destes organismos 2.5.Estratégias de enriquecimento 3. Larvas de 
peixes3.1. Bases biológicas 3.2. Requisitos funcionais para a alimentarão larvar 3.3. Desenvolvimento da 
bexiga gasosa e metamorfose 3.4. Como cultivar larvas de várias espécies? 4. Cultivo larvar de bivalves e 
crustáceos 4.1.Bases biológicas 4.2. Fertilização e fases do ciclo embrionário 4.3. Fases larvares4.4. 
Exemplos em diferentes espécies 4.5. Aspectos importantes no cultivo: protocolos para a incubação de 
ovos e cultivo de larvas 4.6. Rotinas diárias 4.7. Alimentação larvar 4.8. Processo de metamorfose e 
desenvolvimento4.9. Fixação ao substrato
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6.2.1.5. Syllabus:
The contents of the discipline will be structured in theoretical (lectures+seminars) and practical classes 
focussing on the topics:

1. Introduction: Importance of life food at early life stages and criteria for selection
2. Microalgae, Rotifers and Artemia 
2.1. Biological and morphological characteristics;
2.2. Nutritional value 
2.3. Production and use in aquaculture 
2.4. Factors affecting production
2.5. Enrichment strategies

3. Fish Larvae
3.1. Biological bases
3.2. Functional demands for feeding
3.3. Metamorphosis and swim bladder
3.4. How to cultivate larvae from different species?

4. Bivalve and Crustacean larval rearing
4.1. Biological bases
4.2. Fertilization and Embryonic developmental stages
4.3. Larval stages
4.4. Examples in different species
4.5. Cultivation aspects: egg incubation, larval rearing and protocols, 
4.6. Daily routines
4.7. Larval feeding
4.8. Metamorphosis process
4.9. Settlement

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

O principal objectivo desta unidade curricular é transmitir aos alunos conhecimentos teóricos e práticos 
no cultivo do alimento vivo necessário para produzir larvas de peixes, bivalves ou crustáceos. Para tal 
reunimos um conjunto de temas a discutir nas aulas teóricas e praticas que lhes permitirá adquirir 
informação e conhecimento necessário para cumprir os objectivos de aprendizagem propostos. O fato 
destes conteúdos programáticos serem transmitidos em aulas teóricas e de haver uma componente 
prática muito importante e relevante, permitirá aos alunos de uma forma mais fácil absorver a informação 
transmitida. Um dos objectivos propostos é a aprendizagem prática do cultivo larvar de duas espécies 
comercialmente importantes- o linguado Senegalês e a ostra, e portanto, toda a informação transmitida 
tanto nas aulas teóricas como nas práticas irá de encontro ao cumprimento deste objectivo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The main aim of this course unit is to deliver to students theoretical and practical knowledge in the 
cultivation of live feeds required for producing fish larvae, shellfish or crustaceans. For this, we have 
assembled a set of themes to discuss in theoretical and practical lessons that will allow the students to 
acquire the information and knowledge required to meet the learning objectives proposed. The fact that 
these contents are transmitted in lectures and that the course unit has a very important and relevant 
practical component, will allow students to more easily absorb the information transmitted. One of the UC 
goals is learning how to perform larval culture of two commercially important species-the Senegalese sole 
and the oyster, and therefore part of the information transmitted both in lectures and in practical classes 
will go towards the fulfilment of this objective.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os diferentes temas serão apresentados pelo docente nas aulas teóricas. Alguns temas serão abordados 
mais especificamente em seminários dados por investigadores especialistas. Estes seminários tentam 
transmitir aos alunos exemplos de investigação, tentando criar uma linha de discussão na aula.Nestes 
casos os alunos terão uma primeira abordagem ao tema nas aulas teóricas e depois deverão preparar o 
tema de modo a participar activamente na discussão. Associados aos temas leccionados, os estudantes 
deverão preparar um projecto escrito que poderá ser apresentado na forma de poster ou oral. As aulas 
práticas estão divididas em duas partes: na 1ª parte os alunos realizarão técnicas de cultivo de microalgas, 
rotíferos e artemia, desenvolvendo experiencias e reportando os resultados obtidos. Numa 2ª parte 
utilizarão os conceitos anteriores para a produção de larvas de peixes e de bivalves.1-Relatórios praticas: 
20% 2- Discussão papers: 10% 3- Projeto: 20% 4-Seminarios:10% 5- Exame escrito: 40%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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The different topics will be presented in lectures by the teacher. Some topics will be explored further in 
seminars given by expert researchers in a certain topic. These seminars will transmit case studies to 
students, creating a discussion line in class. In these cases the students will have a first contact with the 
topic given and will need to prepare the topic before the seminar. Therefore they will have the opportunity 
to profound in the topic and participate actively in discussion. Associated with the topics developed in 
seminars, the students will write a project proposal that will be presented as poster or orally.
The practical classes are divided in 2 parts: in the 1st one the students will learn how to produce 
microalgae, rotifers and artemia, performing experiments and reporting data. In the 2nd one, the students 
will use this information to produce fish and bivalve larvae. 1-Practical classes reports: 20% 2-Paper 
discussion: 10% 3- Project: 20% 4-Seminars:10% 5- Exame: 40%

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

De forma a cumprir os objectivos de aprendizagem desta unidade curricular os diferentes temas propostos 
serão apresentados pelo docente nas aulas teóricas. Estas aulas teóricas permitem aos alunos recordar 
alguns conceitos já adquiridos durante a licenciatura, especialmente naquelas licenciaturas mais 
relacionadas com o tema do mestrado. No entanto, para outros alunos os conceitos são expostos pela 
primeira vez pelo que a exposição da matéria em aulas teóricas é de suma relevância. Para despertar o 
espirito critico dos alunos, um dos objetivos propostos, os alunos são confrontados com seminários para 
aprofundar os conhecimentos. Alguns temas serão portanto abordados mais especificamente em 
seminários dados por investigadores especialistas. Estes seminários tentam transmitir aos alunos 
exemplos de investigação na área, tentando criar uma linha de discussão na aula. Nestes casos os alunos 
terão uma primeira abordagem ao tema nas aulas teóricas e depois deverão preparar o tema de modo a 
participar activamente na discussão. Para alcançar o mesmo objectivo de aprendizagem os estudantes 
serão também confrontados com análise de papers nas aulas. Associados aos temas leccionados, os 
estudantes deverão preparar um projecto escrito que poderá ser apresentado na forma de painel ou oral. 
Todas estas abordagens de ensino visam para além de transmitir conhecimentos teóricos específicos dos 
temas propostos, incentivar os alunos a usar todas as ferramentas propostas na adquisição de conceitos. 
O conteúdo desta UC tem também uma componente prática muito importantes onde os alunos aprendem a 
trabalhar em grupo e a interagir entre grupos na elaboração de tarefas comuns. As aulas práticas estão 
divididas em duas partes: na 1ª parte os alunos realizarão técnicas de cultivo de microalgas, rotíferos e 
artemia o que permite igualar os conhecimentos de todos os alunos, desenvolvendo-se posteriormente 
experiencias onde aplicarão estes conhecimentos, reportando os resultados obtidos. Numa 2ª parte destas 
aulas utilizarão os conceitos anteriores para a produção e alimentação de larvas de peixe, nomeadamente 
de linguado Senegalês e de bivalves (ostra). Estas tarefas exigem coordenação entre os diferentes grupos, 
simulando as condições de uma maternidade, onde existem responsáveis por cada sector de produção e 
que terão de ter em conta as necessidades dos restantes grupos. Esta abordagem metodológica permite-
lhes ter uma visão dos conceitos importantes em produção. Durante estas aulas práticas os alunos terão a 
oportunidade de recolher material biológico para análises laboratoriais, permitindo-lhes ter uma visão 
também da componente de investigação presente nesta unidade curricular. A elaboração de relatórios das 
aulas práticas ensina-lhes a relatar e discutir os principais resultados para além de contribuir para 
cimentar os conceitos transmitidos. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In order to fulfil the learning objectives of this course the different proposed themes will be presented in 
theoretical classes. These theoretical classes allow students to recall some concepts already acquired 
during the Bachelor degree courses, especially in those more related to the topic of the master. However 
for other students the concepts are exposed for the first time and therefore the exposure of matter in 
lectures is of paramount importance. To awaken the critical spirit of students, one of the proposed 
objectives of this UC, students are confronted with seminars to deepen the knowledge. Some topics will be 
also covered more specifically in seminars given by expert researchers. In these seminars, it will be 
discuss case studies, trying to create a line of discussion in class. In these cases, students will have a first 
approach to the subject in the theoretical classes and then the theme should be prepared in order to 
participate actively in the discussion. To achieve the same objective of learning, students will be also faced 
with analysis of papers in class. Associated with the subjects taught, students must prepare a written 
project that will be presented in oral or poster form. All these approaches to teaching sight, in addition of 
transmitting specific theoretical knowledge of the themes proposed, encourage students to use all the 
tools proposed in acquisition of concepts.
The contents of this UC also have a very important practical component, where students learn to work in 
groups and interact between groups in the elaboration of common tasks. The practical lessons are divided 
into two parts: the first part the students conduct cultivation of microalgae, rotifers and artemia, which 
allows matching the expertise of all students, developing later experiences where they will apply these 
skills, reporting the results obtained. In a second part, students will use the previous concepts applied for 
the production of fish and bivalve larvae (Senegalese sole and oysters). These tasks require coordination 
among the different groups simulating the conditions of a commercial hatchery, where there are 
responsible personnel for each production sector. This methodological approach allows the students to 
have an overview of the important concepts in production. During these practical classes students will 
have the opportunity to collect biological material for laboratory testing, allowing them to have a vision of 
the research component present in this curricular unit. The writing of a report from practical lessons 

Página 36 de 81ACEF/1415/08707 — Guião para a auto-avaliação

05-01-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1cfd931f-676a-1c86-...



teaches them to report and discuss the main results as well as contribute to cementing the concepts 
transmitted.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
K Hamre, M Yúfera, I Rønnestad, C Boglione, L E C Conceição and M Izquierdo. 2013. Fish larval nutrition 
and feed formulation: knowledge gaps and bottlenecks for advances in larval rearing. Reviews in 
Aquaculture 5 (1), 26–58.
I Rønnestad, M Yúfera, B Ueberschär, L Ribeiro, Ø Sæle and C Boglione. 2013.Feeding behaviour and 
digestive physiology in larval fish: current knowledge, and gaps and bottlenecks in research. Reviews in 
Aquaculture 5 (1), 59–98.
C Boglione, P Gavaia, G Koumoundouros, E Gisbert, M Moren, S Fontagné and P E Witten. 2013. Skeletal 
anomalies in reared European fish larvae and juveniles. Part 1: normal and anomalous skeletogenic 
processes. Reviews in Aquaculture 5 (1), 99–120.
C Boglione, E Gisbert, P Gavaia, P E. Witten, M Moren, S Fontagné and G Koumoundouros. 2013. Skeletal 
anomalies in reared European fish larvae and juveniles. Part 2: main typologies, occurrences and causative 
factors. Reviews in Aquaculture 5 (1), 121–167.

Mapa X - Temas em Aquacultura, Pescas e Conservação/ Topics in Aquaculture, Fisheries and Conservation

6.2.1.1. Unidade curricular:
Temas em Aquacultura, Pescas e Conservação/ Topics in Aquaculture, Fisheries and Conservation

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Elsa Alexandra Martins e Silva Cabrita - 30T, 10TC, 5S

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Nenhum/None

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

Objectivos gerais: Tomar conhecimento geral de várias áreas dentro da Aquacultura, Pesca e 
Conservação.
Objetivos específicos: Conhecimentos integrados da biologia das espécies cultivadas (peixes, 
cefalópodes, bivalves); Compreender os princípios básicos da produção das espécies cultivadas; 
Conhecimentos integrados nas áreas da larvicultura, nutrição em peixes, reprodução, genética e seleção, 
patologia, biotecnologia; Conhecimentos integrados na especialização de pescas: biologia pesqueira, 
tecnologia das pescas, legislação e avaliação de recursos; Conhecimentos integrados nas áreas da 
conservação marinha, áreas marinhas protegidas, recifes artificiais, e biodiversidade marinha.
Competências a desenvolver: capacidade crítica através da discussão dos temas propostos durante as 
palestras; desenvolver capacidades de escrita, interpretação e exposição através da elaboração de 
projectos e seminários sobre as diferentes temáticas; tomar conhecimento da investigação e produção em 
Portugal

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
General objectives: Taking general knowledge of several areas within the Aquaculture, Fisheries and 
Conservation. 
Specific objectives: integrated knowledge on the biology of cultivated species (fish, cephalopods and 
bivalves); understand the basic principles of production of farmed species; integrated knowledge in the 
areas of larviculture, nutrition in fish, reproduction, genetics and selection, pathology, biotechnology; 
Integrated knowledge on specialization of fisheries: fisheries biology and technology, legislation and 
evaluation of marine resources; integrated knowledge in marine protected areas, marine conservation, 
artificial reefs, and marine biodiversity. Competencies to be developed: Develop critical capacity through 
the discussion of the proposed topics during the seminars; develop of writing skills, interpretation and 
exposition through the elaboration of projects and seminars on different themes; take note of research 
areas and production units in Portugal.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos da UC estão distribuídos em seminários e visitas a empresas e institutos de investigação do 
sector das Pescas e da Aquacultura.1-Introdução ao tema 2-Produção para o futuro 3-Aquacultura offshore 
em Portugal 4-Aquacultura multitrófica integrada 5-Principais patologias em aquacultura 6-Avaliação de 
malformações esqueléticas em aquacultura 7-Desiquilibrios nutricionais em peixes: o caso da vitamin A e 
K 8-A puberdade em peixes: problemas e soluções 9-Uso de ferramentas biotecnológicas na gestão 
reprodutiva em aquacultura 10-Seleção genética em Dicentrarchus labrax 11-Telemetria para o estudo dos 
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ritmos diários na ria Formosa.12-Mapeamento e ordenamento do espaço marítimo.13-Produção e pesquisa 
de cefalópodes:14-Produção de bivalves: potencialidades e sustentabilidade 15-Desafios futuros na 
aquacultura: impacto da fisiologia digestiva de peixe16-Desafios de sustentabilidade na produção de 
rações 17-Nutrição e qualidade de larvas de peixes 18-Aminoácidos na nutrição de peixes 

6.2.1.5. Syllabus:
The contents are distributed in seminars and visits to companies and research institutes related to the 
fisheries and aquaculture sector.1-Introduction to Topics2-Farming for the future3-Offshore Aquaculture in 
Portugal 4-Integrated Multitrophic Aquaculture 5-Principal pathologies in Portuguese marine farming 
6-Skeletal evaluation in aquaculture
7-Nutritional imbalances: the case of vitamin Aand K 8-Puberty in fish production: problems and solutions 
9-Biotechnological tools in reproductive management in aquaculture and conservation 10-Genetic 
selection in Dicentrarchus labrax11-Accoustic telemetry to study fish daily patterns and habitat use in ria 
Formosa12-Habitat mapping and marine spatial planning13-Squid production and research14-Bivalve 
production: potentiality and sustainability 15-Future challenges in Aquaculture: impact for fish digestive 
physiology 16-Sustainability challenges for aquaculture fish feed 
17-Nutrition and quality of fish larvae 18-Aminoacids in fish nutrition

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

Existem vários temas propostos nesta UC: Aquacultura geral, Nutrição em aquacultura, Patologias em 
aquacultura, Reprodução e Genética, Pescas e Conservação, Cultivo de bivalves e cefalópodes. Dentro de 
cada tema proposto existirá um conjunto de palestras que permitem ao aluno tomar conhecimento geral 
sobre cada temática. Dentro dessas palestras procurou-se dar não só uma visão geral desse conteúdo, 
mas também alguns aspectos da investigação que se desenvolve na área. Esta abordagem permitirá ao 
aluno desenvolver capacidade crítica através da discussão dos temas propostos durante as palestras; 
desenvolver capacidades de escrita, interpretação e exposição através da elaboração de projectos e 
seminários sobre as diferentes temáticas. Para além disso, o contacto com centros de investigação e 
empresas dos sectores permite ao aluno tomar contacto com a realidade do mercado e com a investigação 
que se faz em Portugal, abrindo-lhe um leque de possibilidades para o futuro. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
There are various themes proposed in this UC: general aquaculture, nutrition in aquaculture, pathologies in 
aquaculture, breeding and genetics, fisheries and conservation, cultivation of bivalves and cephalopods. 
Within each topic there will be a set of lectures that enable students to take general knowledge on each 
subject. In these seminars not only an overview of each content will be given but also some aspects of 
research developed in the area. This approach will allow the student to develop critical capacity through 
the discussion of the proposed topics during the seminars; develop writing abilities, interpretation and 
reporting through the elaboration of projects and seminars on different themes. Besides, the contact with 
research centres and companies from the sectors allows the students to take contact with the reality of the 
market and with the research that is done in Portugal, opening up a range of possibilities for the future.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC está organizada em duas partes: um conjunto de palestras dadas por especialistas nos diversos 
temas abordados, nos quais os alunos têm que intervir e debater o assunto de modo a fomentar a 
capacidade de intervenção e espirito crítico; visitas a instalações de produção e institutos de investigação. 
Esta abordagem permite aos alunos tomar conhecimento real dos diferentes sistemas de produção e 
permite ter uma visão global das várias possibilidades existentes dentro do tema analisado. Paralelamente 
os alunos terão que entregar um trabalho escrito (projeto, revisão do estado da arte) sobre uma das 
temáticas debatidas ou dentro do programa da UC e apresenta-lo num seminário. Um júri composto pelo 
docente e por dois grupos de alunos serão responsáveis pela discussão e avaliação do tema apresentado.
Avaliação: Participação nos fóruns de discussão (seminários dados por especialistas):25% Trabalho 
escrito sobre uma das temáticas abordadas nas aulas:25%Seminário sobre o tema escolhido: 50%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The UC is organized in two parts: a set of lectures given by experts in the various topics discussed, in 
which students have to step in and debate the subject in order to enhance the ability of intervention and 
critical spirit; visits to production facilities and research institutes. This approach allows students to have 
real knowledge of the different production systems and provides an overview of the various possibilities 
that exist within the theme analysed. In addition students will have to deliver a written work (project design, 
state-of-the-art review) about one of the topics discussed or within the program of the UC and present it at 
a seminar. A jury composed by the teacher and by a group of students will be responsible for the 
discussion and evaluation of the theme presented. 
Evaluation: 
Participation in the discussion forums (seminars given by experts): 25% 
Work written about one of the topics covered in class: 25% 
Seminar on the topic chosen: 50%
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

De forma a cumprir os objectivos de aprendizagem desta unidade curricular os diferentes temas propostos 
serão esquematizados em temas gerais e apresentados em seminários nas aulas teóricas dadas por 
investigadores e professores especialistas na área a abordar. Estes seminários tentam transmitir aos 
alunos exemplos de investigação na área, tentando criar uma linha de discussão na aula. Nestes casos os 
alunos deverão preparar o tema de modo a participar activamente na discussão, já que lhes é dado acesso 
à palestra do convidado e ao tema de cada aula. Por norma cada tema é discutido na aula pela 
apresentação de dois seminários relacionados e agrupados nesse tema. A cada duas aulas é feito um 
resumo da temática debatida de modo a fechar esse ciclo de palestras. Associados aos temas debatidos, 
os estudantes deverão preparar um projecto escrito que deverá ser apresentado posteriormente na forma 
oral. Todas estas abordagens de ensino visam, para além de transmitir conhecimentos teóricos 
específicos dos temas propostos, incentivar os alunos a usar todas as ferramentas propostas na 
adquisição de conceitos. 
O conteúdo desta UC tem também uma componente prática muito importante relacionada com visitas e 
tomada de conhecimento de situações reais de investigação e produção. Pretende-se que os alunos 
ganhem contactos e que despertem interesses pelas mais variadas temáticas dos campos abordados-
Aquacultura, Pescas e Conservação. Isto permite-lhes dar uma visão geral da investigação e dos sistemas 
de produção (empresas dos vários sectores) a operarem em Portugal. Sendo assim são visitadas as 
empresas: Sparos (produtora de rações experimentais), Necton (produtora de microalgas), Bivalvia 
(produtora de ostra), Testa e Cunha (produtora offshore de mexilhão em longlines), Tunipex (armação de 
atum), Aqualvor (produtora de dourada e robalo) e os centros de investigação: IPMA Tavira (investigação 
em bivalves) e IPMA Olhão (investigação em peixes). Cada visita abre portas a uma realidade que é difícil 
de transmitir em aulas teóricas ou em seminários onde os alunos podem levantar questões e fazer 
comentários e criar laços para futuras colaborações. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In order to fulfil the learning objectives of this course the different topics proposed are schematized in 
general themes and presented in seminars in theoretical classes given by researchers and teachers 
experts in the field to be addressed. In these seminars, the researchers try to transfer examples of research 
in their area, trying to create a line of discussion in class. In these cases, students are expected to prepare 
the theme in order to actively participate in the discussion, since they are given access to guest lecture 
and the theme of each lesson. Each theme is usually discussed in class by the presentation of two related 
seminars grouped. Every two classes is made a summary of the themes debated in order to close this 
cycle of lectures. Associated with the themes discussed, students must prepare a written project that will 
be presented later in oral form. All these approaches to teaching sight have the objective of transmitting 
specific theoretical knowledge of the themes proposed, encouraging the students to use all the tools 
proposed in acquisition of concepts.
The contents of this UC also has a very important practical component related to visits and knowledge of 
actual situations of research and production. It is intended that students gain contacts and promote 
interest in the most varied themes of covered areas-Aquaculture, Fisheries and Conservation. This allows 
them to have an overview of research and production systems (companies of several sectors) operating in 
Portugal. The followed companies are visited: Sparos (producer of experimental feeds), Necton (producer 
of microalgae), Bivalvia (producer of Oyster), Testa and Cunha (producer of offshore mussel in longlines), 
Tunipex (tuna cages), Aqualvor (producer of sea bream and sea bass) and research centres: IPMA Tavira 
(research in bivalves) and IPMA Olhão (research in fish). Each visit opens doors to a reality that is difficult 
to convey in lectures or seminars and students can raise questions and make comments and build 
relationships for future collaborations.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
D Abecasis, P Afonso, K Erzini. 2014. Can small MPAs protect local populations of a coastal flatfish, Solea 
senegalensis? Fisheries Management and Ecology 21, 175–18. 
E Cabrita, V Robles, MP Herráez. 2009. Methods in Reproductive Aquaculture: Marine and Freshwater 
Species. Biology Series, CRCPress, 547 pp. 
K Hamre, M Yúfera, I Rønnestad, C Boglione, L E C Conceição and M Izquierdo. 2013. Fish larval nutrition 
and feed formulation: knowledge gaps and bottlenecks for advances in larval rearing. Reviews in 
Aquaculture 5, 26–58.
C Boglione, E Gisbert, P Gavaia, P E. Witten, M Moren, S Fontagné and G Koumoundouros. 2013. Skeletal 
anomalies in reared European fish larvae and juveniles. Part 2: main typologies, occurrences and causative 
factors. Reviews in Aquaculture 5, 121–167.

Mapa X - Genética e Selecção / Genetics and Selection

6.2.1.1. Unidade curricular:
Genética e Selecção / Genetics and Selection

Página 39 de 81ACEF/1415/08707 — Guião para a auto-avaliação

05-01-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1cfd931f-676a-1c86-...



6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Diogo Miguel Pereira Fernandes Thomaz - T:7,5; TP:15

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Nenhum/None

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

1. Dar aos alunos uma noção geral de quais os principais desafios e tendências nos campos da genética e 
seleção na industria da aquacultura.
2. Dotar os alunos com ferramentas que lhes permitam planear, implementar e avaliar a performance de 
programas de seleção genética em aquacultura;
3. Permitir que os alunos avaliem o papel da seleção genética para o desenvolvimento da industria da 
aquacultura;

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To give students an idea of what are the main challenges and trends in the fields of genetics and 
selection in aquaculture
2. To provide students with tools to plan, implement and evaluate genetic selection programs in 
aquaculture
3. To let students appreciate the power and relevance of genetics and selection for the development of the 
aquaculture industry. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Parte 1 – Introdução – estado atual da seleção genética na industria de aquacultura;
Parte 2 – Manipulações de cromossomas
Parte 3 – Genética quantitativa e seleção
– Genética de populações
– Heritabilidade
– Seleção
– Seleção em aquacultura
Parte 4 – Ferramentas moleculares
Parte 5 – Aplicações em pescas
Parte 6 – Seleção tipo fast-track em aquacultura
Parte 7 – Aspectos práticos
Parte 8 – Caracteres importantes para seleção
Parte 9 – Tendências de futuro.

6.2.1.5. Syllabus:
Part 1 – Introduction to the subject - present status in the Industry
Part 2 – Chromosome manipulations
Part 3 – Quantitative genetics and Selection
– Population Genetics
– Heritability
– Selection
– Selection in aquaculture
Part 4 – Molecular tools
Part 5 – Fisheries
Part 6 – Fast-track selection in aquaculture;
Part 7 - Practical aspects
Part 8 – Selection traits
Part 9 – Future trends

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

O curso cobre um numero alargado de assuntos ligados à aplicação de seleção genética em aquacultura, 
não deixando de focar a atenção dos alunos nos métodos mais frequentemente aplicados na industria; 
através de uma série de exercícios teórico-práticos os alunos têm que colher e apresentar dados que lhes 
permitam avaliar quais os melhores métodos de seleção a aplicar a determinadas espécies.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course covers a broad range of approaches to genetic improvement of aquaculture species but has a 
strong focus on those that are more commonly applied in the industry; it has a number of exercises where 
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students have to research genetic data from production species in order to evaluate the suitability of 
various genetic selection approaches to diferente species.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Cada estudante será avaliado por pelo menos duas apresentações em grupos feitas nas aulas, 2 quizzes 
(questionários) de 10 perguntas (escolha múltipla), comentários escritos sobre os temas de discussão no 
Wikispace do curso e pelo ensaio final que se foca na projeção de um programa de seleção genética para 
uma espécie importante para a industria.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Each student has to do at least 2 class presentations, 2 10 question Quizzes, participate in the course Wiki 
and a final essay.

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

Dado que o curso acontece numa semana é importante manter os alunos num ritmo de trabalho e leitura 
constante; Daí o uso de trabalhos de grupo, apresentações frequentes e quizzes que permitem aos alunos 
auto-avaliar o grau de aprendizagem. O ensaio final permite ao aluno(a) usar grande parte dos 
conhecimentos adquiridos na preparação de um programa de seleção genética devidamente suportado, 
num contexto de industria, isto é, tendo em conta os benefícios do mesmo e os aspetos práticos da sua 
implementação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As the course happens in one week it is important that students are kept aware of their own progress by 
frequent reading, researching and testing. The use of presentations, bibliography and internet searches for 
genetic parameters in various species and the 2 quizzes allow the students to keep up with the concepts 
learned and self-assess their learning; The final essay is an opportunity for students to use a part of the 
knowledge acquired in the research and planning of a genetics selection program that is relevant for the 
industry and that is realistic in terms of the resources required.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
•Falconer, DS. Introduction to quantitative genetics (3rd ed. 1989)
•Gjerde, B and Rye, M. Design of breeding programmes in aquaculture species: Possibilities and 
constraints (http://ressources.ciheam.org/om/pdf/c34/98606203.pdf)
•Gjedrem, Trygve (Ed.) Selection and Breeding Programs in Aquaculture. (2005)

Mapa X - Dissertação/Relatório / /Thesis/Report

6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação/Relatório / /Thesis/Report

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Elsa Alexandra Martins e Silva Cabrita - S:1

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Na Unidade curricular “dissertação da tese” participam ainda outros docentes da Universidade do Algarve, 
responsáveis pela orientação da Tese de mestrado de cada aluno. O grupo de docentes disponível para 
esta orientação é especializado nas diferentes áreas abrangidas pelo mestrado, tal como nutrição, 
reprodução, genética e patologia em Aquacultura, bem estar animal, gestão e conservação dos recursos 
pesqueiros, monitorização de stocks, sistemas de produção em Aquacultura, entre outros. 
In the curricular unit "Thesis dissertation" we have the participation of other teachers from the University 
of Algarve, responsible for the orientation of the master thesis of each student. The group of lecturers 
available for this orientation is specialized in the different areas covered by the master, such as nutrition, 
reproduction, genetics and pathology in Aquaculture, animal welfare, conservation and management of 
fish stocks, monitoring of stocks, Aquaculture production systems, among others

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

Esta unidade curricular é um trabalho original e individual enquadrado na área científica de especialização 
da Tese de Mestrado e deverá seguir o delineamento experimental desenhado durante o projeto. Nesta UC 
pretende-se que os alunos sejam capazes de executar um trabalho de investigação, elaborar um relatório 
sobre esse trabalho correspondente à tese, e defender publicamente os resultados obtidos nessa 
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investigação. Os alunos aprenderão a desenhar e executar experiências, a utilizar as metodologias mais 
apropriadas para a execução do trabalho e a interpretar e discutir os resultados obtidos. Os objectivos e 
competências adquiridas serão: (1) capacidade para executar um plano experimental; (2) capacidade 
crítica de análise e resolução de problemas; (3) interpretação e discussão de resultados com base em 
consultas bibliográficas; (4) adquisição de capacidade de escrita científica e defesa oral do trabalho 
executado-dissertação da tese.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course unit involves an original and individual work that should be carried out within the framework of 
the scientific area of the Master Thesis. It is mandatory that students learn how to develop a research 
project, to elaborate a written report about the experiments performed-thesis report- and defend it 
publically. The students will learn how to design and execute an experimental work, to learn specific 
methodologies and to understand and discuss the obtained results. The main objectives and students’ 
competences acquired will be: (1) ability to execute an experimental plan, treat it appropriately and present 
it orally and in writing; (2) ability to integrate concepts that cut across different areas of knowledge; (3) 
ability to plan and implement scientific and technical activities associated with the proposed work; (4) 
ability to write a thesis report and defend it in public.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Não aplicável a esta UC por não ser lectiva

6.2.1.5. Syllabus:
Not applied to this UC because there are no classes

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

Não aplicável a esta UC por não ser lectiva

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Not applied to this UC because there are no classes

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular da Dissertação da Tese é orientada por um máximo de dois doutores ou especialistas 
de mérito reconhecido da Universidade do Algarve (UAlg) ou de outra instituição, nacional ou estrangeira. 
Pelo menos um dos orientadores deverá pertencer à UAlg. É da competência do(s) orientador(es) a 
supervisão do trabalho do mestrando, apoiando-o nas suas diversas fases de desenvolvimento do mesmo. 
A dissertação da tese compreende duas partes: uma escrita e outra oral. Após concluída a parte escrita e 
revisada pelo coordenador, serão requeridas as provas de dissertação da tese onde é nomeado um júri 
composto por um membro da comissão de coordenação do mestrado (presidente), o orientador(es) e um 
arguente principal convidado especialista na área. A avaliação do trabalho escrito e da dissertação oral do 
trabalho será avaliada numa escala de 0-20 com classificação entre 10-20 valores. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course unit Thesis Dissertation has a maximum of 2 coordinators per student, which need to be 
experts in the area of research belonging to the University of Algarve or to other national or international 
institution. At least one coordinator need to be from the UAlg. The coordinator(s) are in charge of following 
and supervising the experimental work, supporting the student and participating in all work steps. The 
thesis dissertation is composed of two parts: a written work and an oral defence. After finishing the written 
work, that should be corrected by the coordinator, it will be require the defence of thesis dissertation 
where a jury composed by one member of the master commission (president), the student coordinator(s) 
and an invited specialist (principal opponent) will be present for the student thesis public defence. The 
written work and the oral defence will be evaluated in a scale from 0-20 with classification between 10-20 
values.

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

Não aplicável a esta UC. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Not applied to this UC.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Não aplicável a esta UC porque é específica para cada tese.
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Mapa X - Projeto de Dissertação / Thesis plan

6.2.1.1. Unidade curricular:
Projeto de Dissertação / Thesis plan

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Elsa Alexandra Martins e Silva Cabrita - S:1

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Na Unidade curricular “Projeto” participam ainda outros docentes da Universidade do Algarve, 
responsáveis pela orientação do projecto do mestrado de cada aluno. O grupo de docentes disponível 
para esta orientação é especializado nas diferentes áreas abrangidas pelo mestrado, tal como nutrição, 
reprodução, genética e patologia em Aquacultura, bem estar animal, gestão e conservação dos recursos 
pesqueiros, monitorização de stocks, sistemas de produção em Aquacultura, entre outros.
In the curricular unit "project" we have the participation of other teachers from the University of Algarve, 
responsible for the orientation of the master project of each student. The group of lecturers available for 
this orientation is specialized in the different areas covered by the master, such as nutrition, reproduction, 
genetics and pathology in Aquaculture, animal welfare, conservation and management of fish stocks, 
monitoring of stocks, Aquaculture production systems, among others.

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

Nesta UC pretende-se que os estudantes sejam capazes de elaborar um projecto de investigação. Os 
alunos aprenderão a desenhar experiências, a interpretar as melhores metodologias para a questão a 
responder e a desenvolver uma capacidade crítica do trabalho a realizar. Um dos objectivo a cumprir será 
a aprendizagem de elaboração de um projecto de investigação passando por todas as fases tais como a 
identificação do problema, a hipótese de partida e como a abordagem a seguir ajudará na resolução do 
problema. Esta unidade curricular é um trabalho original e individual de conceção e planeamento das 
actividades da tese e deverá ser enquadrada na área científica de especialização da Tese de Mestrado. Os 
objectivos e competências adquiridas serão: (1) revisão bibliográfica do estado actual do conhecimento 
relativo ao tema da Tese; (2) planeamento das actividades associadas à implementação da Tese; e (3) 
apresentação escrita e discussão pública do projecto.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this UC it is pretend that students will be able to design a research project. This course unit involves an 
original and individual work of designing and planning the activities of the thesis and should be carried out 
within the framework of the scientific area of the Master Thesis. The main objectives of this unit are: (1) a 
literature review of the current state of knowledge concerning the topic of the thesis, (2) the planning of the 
activities associated with the implementation of the thesis, and (3) a written presentation and public 
discussion of the project. The competencies to be developed in this course are: (1) ability to gather 
information, treat it appropriately and present it orally and in writing; (2) ability to integrate concepts that 
cut across different areas of knowledge; (3) ability to plan and implement scientific and technical activities 
associated with the proposed work; (5) ability to write a thesis proposal.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Não aplicável a esta UC por não ser lectiva

6.2.1.5. Syllabus:
Not applied to this UC because there are no classes

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

Não aplicável a esta UC por não ser lectiva

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Not applied to this UC because there are no classes

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O coordenador do projecto será responsável por estabelecer os objectivos do trabalho e garantir a sua 
exequibilidade. O estudante preparará um relatório com a justificação e objetivos do tema da tese, uma 
revisão bibliográfica, uma descrição das tarefas e metodologias, indicando a sua cronologia. O orientador 
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deverá corrigir o projecto escrito e preparar o estudante para a sua defesa. A avaliação da UC é realizada 
com base no relatório escrito e na apresentação oral seguindo os critérios: (1) qualidade do trabalho (40%) 
incluindo a capacidade para entender os conceitos explicados e para planificar o trabalho pratico, espirito 
critico, capacidade e independência em resolver problemas; (2) qualidade do trabalho escrito e oral (60%) 
incluindo a estrutura global do trabalho, o detalhe da revisão bibliográfica e da descrição das 
metodologias, o estilo de escrita e a utilização correta da escrita e oralidade científica. A classificação final 
será atribuída numa escala de 0 a 20 valores. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The coordinator will be responsible for the objectives established and for guaranteeing that the student 
understands the experimental plan. The student will prepare a report with justification of the thesis topic; 
literature review; objectives of the work; description of tasks, indicating the methodology and their 
chronology. The coordinator will help the student in this writing aspect and prepare him/her for the oral 
defence. The evaluation is based on a written report and an oral presentation using the criteria: (1) quality 
of the work performance (40%) including commitment and responsibility, capacity to understand explained 
concepts and to plan the work, critical sense, independence in problem solving; (2) quality of the written 
report and oral presentation (60%), including global report structure, detail of the literature review and 
methodologies, clear and concise writing style, oral presentation and scientific correctness. The final 
grade will be on a scale of 0 to 20.

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

Pretende-se que os estudantes desta UC adquiram a capacidade de recolher informação, tratá-la da forma 
conveniente e apresentá-la nas formas escrita e oral; que integrem conceitos transversais a diferentes 
áreas de conhecimento e que consigam planear e implementar actividades científicas e técnicas 
associadas ao trabalho proposto. O papel do orientador nesta fase do trabalho deverá consistir na 
disponibilização inicial de bibliografia sobre o tema de trabalho que permita ao estudante realizar um 
aprofundamento do tema, consultando as bases bibliográficas disponíveis na Universidade ou qualquer 
outra referência bibliográfica disponível na biblioteca ou fornecida pelo orientador. Esta primeira 
abordagem permitirá ao estudante tomar contacto com o tema e investigar sobre os objectivos propostos 
inicialmente pelo coordenador. Transcorrido este passo, o estudante deverá procurar e decidir as 
melhores metodologias a aplicar na resolução do problema e consultar com o orientador sobre a 
exequibilidade do proposto. Nesta fase o orientador deverá conjuntamente com o estudante planificar as 
experiências e decidir as metodologias a utilizar. O estudante deverá por fim explorar mais referências 
bibliográficas sobre estas metodologias e construir um plano cronológico de execução do trabalho. No 
final desta etapa, o projecto deverá ser escrito e entregue ao orientador para correções. No entanto, como 
há um acompanhamento do trabalho de pesquisa do projeto, as correções indicadas deverão ser mínimas 
já que durante as fases de consulta bibliográfica e planificação de metodologias, o estudante deverá 
desenvolver um espirito crítico relativo ao tema investigado e de aplicar, comparar e seleccionar técnicas 
experimentais e outras ferramentas a utilizar na Tese. O acompanhamento das diferentes fases do projecto 
permitirá ao coordenador reunir informação sobre o aluno relativamente ao primeiro ponto da avaliação do 
projecto- Qualidade do trabalho-, nos quais subcritérios como responsabilidade no trabalho executado, 
capacidade para entender os conceitos explicados e para planificar o trabalho prático, espirito critico, 
capacidade de questionamento e independência em resolver problemas serão demonstrados pelo aluno 
nesta fase da avaliação. Esta metodologia de ensino permite uma avaliação continua do aluno, ao mesmo 
tempo que reflete uma aprendizagem não só dos conceitos específicos do tema da tese, como também 
dos critérios gerais de execução de um plano experimental de trabalho. Esta relação 
coordenador/estudante será fundamental para o passo seguinte- a elaboração da tese. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The students will acquire the capacity for research and collect information, they will acquire abilities to 
treat and present it in a written and oral way, integrating transversal concepts of different areas of 
knowledge. They will be able to plan and implement all the experimental scientific activities and 
methodologies associated to the work. The rule of the coordinator in these steps will be fundamental to 
give an orientation and provide the first bibliographic references to be consulted related to the work topic. 
This allows the student to go deeper consulting by himself other available research sources. Therefore, the 
student will have a first contact with the thesis topic and the possibility to investigate about the objectives 
proposed by the coordinator. After this step, the student will be able to search and find the better 
methodologies to apply in the resolution of problems. At each step the student will always consult the 
coordinator to be sure about the feasibility of the working plan in each decision he needs to make in order 
to follow the best strategy. At the end, the student should explore more details about the methodologies to 
be used and program chronologically all the experiments. After finishing this collection/decision step, the 
project is ready to be written by the student and corrected afterward by the coordinator. However, since the 
coordinator has participated actively in all steps of this research, there will be a minimum of corrections. 
This will be also due to the fact that during the previous steps, the student has gained the capacities of 
work criticism, implementation and selection of methodologies and other tools to be used during the 
thesis. The follow up of the different steps of the thesis will allow the coordinator to gather enough 
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information about the student capacities and abilities to perform the work and will be an important step in 
the student evaluation (Quality of the work), where information including commitment and responsibility, 
capacity to understand explained concepts and to plan the work, critical sense, independence in problem 
solving will be demonstrated by the student at that point. This educational methodology allows a 
permanent evaluation of the student, which at the same time reflects an acquire knowledge, not only on 
specific concepts related with the thesis topic, but also regarding general aspects related with the 
execution of a practical work plan. This relationship between coordinator/student will be fundamental for 
the next step which is the Thesis Dissertation. 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Não aplicável a esta UC. Cada estudante procurará a sua bibliografia específica para a área/tema de 
trabalho escolhido sendo auxiliado pelo coordenador do trabalho que lhe proporcionará todas as 
ferramentas necessárias (por exemplo acesso a bases de dados bibliográficos- science direct, pubmed, 
etc…) para esta consulta.

Mapa X - Patologia em Aquacultura/ Pathology in Aquaculture

6.2.1.1. Unidade curricular:
Patologia em Aquacultura/ Pathology in Aquaculture

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Janina Zuleica de Garcia e Costa – 15T; 10TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Nenhum/None

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

Pretende-se dotar os estudantes de conhecimentos que lhes permitam entender a importância 
ecológica/económica de surtos de doença e os diferentes processos de infecção. Paralelamente, os alunos 
familiarizar-se-ão com os diferentes tipos de patógenos (bactérias, parasitas, vírus ou fungos) e a 
reconhecer as doenças mais importantes.
O combate a uma doença começa com a resposta imunológica do organismo, por isso os alunos vão 
adquirir conhecimentos básicos sobre o sistema imunológico.
Estes devem entender os principais métodos de prevenção, tais como: manipulação, higiene, vacinas e 
immunoestimulantes; e aprenderão a reconhecer os principais produtos utilizados para tratamento, assim 
como a sua forma de utilização.
Na parte TP os alunos devem ser capazes de realizar necropsias a peixes, recolher amostras 
bacteriologicas e parasitológicas, e realizar técnicas de diagnóstico gerais e específicas. Estes 
conhecimentos permitirão aos alunos entender o processo de diagnóstico de uma doença.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students must understand the ecological and economic importance of a disease outbreak; overall disease 
process; get familiarized with the pathogens that can occur (bacteria, virus, parasites and fungi); and be 
able to identify the most important diseases.The answer to a disease outbreak starts with organism 
response, so it is essential that students acquire basic knowledge of the immune system. Students must 
also understand main disease’s prevention methods, such as manipulations, hygiene, vaccines and 
immunestimulants. In aquaculture treatment is necessary, so students must recognize the main products 
used as well as how and when to use them.In the TPsection students must learn how to do fish necropsis, 
collect bacteriological and parasitological samples, and to perform diagnostic techniques such as 
biochemical identification of bacteria and immunohistochemistry. Learning the basis of bacteria and 
parasite identification will allow them to understand the diagnosis process of a disease

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Na component teórica os seguintes tópicos serão desenvolvidos: 
1. Aquacultura e Doencas Aquaticas
2. Doenças de Peixes 
3. Doenças de Crustáceos
4. Doenças de Bivalves
5. Sistema Imunitário
6. Vacinas
7. Tratamentos 
8. Diagnóstico
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9. Zoonosis

Nas aulas TP os alunos aprenderão a:
1. Realizar uma necrópsia a peixes
2. Asepticamente recolher amostrar para diagnóstico bacteriológico e virológico
3. Realizar amostragens para estudos parasitológicos e histológicos
4. Isolar e identificar bactérias por métodos clássicos
5. Identificar bactérias utilizando testes bioquímicos 
6. Observar os principais órgãos infectados por parasitas e identificar os parasitas em grandes grupos
7. Identificar a presença de um determinado patógeno por IHC
8. Discutir resultados e metodologia

6.2.1.5. Syllabus:
In theoretical classes the follow topics will be developed:
1. Aquaculture and Aquatic Diseases
2. Fish Diseases
3. Crustacean Diseases
4. Bivalve Diseases
5. Fish immune system
6. Vaccines
7. Treatments in Aquaculture
8. Diagnostic in aquaculture
9. Zoonosis

In TP classes students will learn how to:
1. perform a fish necropsy
2. to sample in aseptic conditions for bacteriological and viral diagnostic
3. to sample for parasitological and histological studies
4. perform bacteria isolation, growth and identification by classic methods
5. perform bacteria identification using biochemical tests
6. observe the main fish structures target for parasites (gills, bile and intestine)
7. identify the presence of specific bacteria using IHC technique
8. discussion of results and methodology

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

O tópico 1 permitirá aos alunos familiarizarem-se com a importância económica/ecológica das doenças, e 
avaliar a forma como afecta e evolui em ambiente aquático. Os tópicos 2, 3 e 4 têm como objectivo dar a 
conhecer as principais doenças dos grupos mais relevantes de animais cultivados em aquaculture (peixes, 
crustáceos e bivalves). O tópico 5 abordará o sistema imunitário. A prevenção e o tratamento de doenças 
serão estudados nos tópicos 6 e 7. O suporte teórico para os alunos será leccionado no decorrer do tópico 
8. 
Porque a aquacultura é uma indústria que tem como finalidade produzir produtos para consumo humano, 
as principais doenças zoonóticas serão estudadas durante o tópico 9. 
As aulas TP terão como objectivo leccionar o processo necessário para a obtenção de um diagnóstico e 
para a identificação de um patógeno. As etapas deste processo serão abordadas durante os tópicos 1 a 6. 
A utilização de uma técnica específica de immuno-diagnóstico será ensinada no tópico 7.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Topic 1 will allow the students to become familiarised with ecological and economical importance of 
disease outbreak, how affects and how it evolves in the aquatic environment. Topics 2, 3 and 4 will conduct 
the students through the main pathogens and diseases that occur in the major groups of farmed animals 
(fish, crustacean and bivalve). Topic 5 will teach students how the fish immune system works, and the 
prevention methods are given by the topics 6 and 7. In order to understand the importance of what they will 
do in the TP classes the students are given a session supported by Topic 8. Because aquaculture aims the 
production of a product that has as final consumer humans, students are given a small lecture with the 
most important zoonotic diseases. 
TP classes aimed to learn all the process involved in obtaining the final diagnosis and identification of the 
pathogen. All the steps involved are learned in topics 1 to 6. Topic 7 teaches a specific immune-diagnostic 
tool (IHC).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Topic 1 will allow the students to become familiarised with ecological and economical importance of 
disease outbreak, how affects and how it evolves in the aquatic environment. Topics 2, 3 and 4 will conduct 
the students through the main pathogens and diseases that occur in the major groups of farmed animals 
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(fish, crustacean and bivalve). Topic 5 will teach students how the fish immune system works, and the 
prevention methods are given by the topics 6 and 7. In order to understand the importance of what they will 
do in the TP classes the students are given a session supported by Topic 8. Because aquaculture aims the 
production of a product that has as final consumer humans, students are given a small lecture with the 
most important zoonotic diseases. 
TP classes aimed to learn all the process involved in obtaining the final diagnosis and identification of the 
pathogen. All the steps involved are learned in topics 1 to 6. Topic 7 teaches a specific immune-diagnostic 
tool (IHC).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes are structured in individual sessions. They are taught using the expositive method, in a 
class room equipped with powerpoint projector. TP classes are given in a laboratory with sampling bench, 
dissection material, microscopes and bacteriology equipment. All students participate in all the methods 
taught. Simultaneously methodology, aims of the work and results are discussed.

Theoretical part is evaluated with an oral presentation of a scientific article, suggested by the teacher or 
chosen by the student; or a written assay in one of the topics of the classes chosen by the student. All the 
students’ choices are approved by the teacher. Evaluation method to be used is discussed and decided 
during the first theoretical class.
Practical part is evaluated with a written report of the practical classes results. 

Final mark of the classes will be calculated based on:
FM = 60% TM + 40% PM

FM= Final Mark; TM = Theoretical Mark; PM = Practical Mark

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

As aulas teóricas estão estruturadas em sessões individuais por forma a permitirem fornecer os 
conhecimentos teóricos necessários aos alunos. Uma vez que a apresentação se encontra definida estão 
em formato powerpoint, as sessões podem ser impressas, sendo um suporte para estudar e um 
documento de referência para o futuro. A utilização deste método permite aos alunos interagirem e 
discutirem o que está a ser ensinado, esclarecendo dúvidas a qualquer momento.
Nas aulas TP os alunos aprenderão a realizar amostragem dos peixes, assim como todo o trabalho de 
identificação dos patógenos. A realização e compreensão das técnicas propostas implica a execução 
prática do trabalho. Pretende-se que os alunos, no final do processo de aprendizagem, sejam capazes de 
obter amostras, aprendam a amostrar e enviar correctamente as amostras para laboratórios de 
espacialidade, e entendam o trabalho e o tempo requerido até ao diagnóstico de uma doença.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical classes are structured in individual session, allowing supplying the students with theoretical 
knowledge required. With the individual session as a powerpoint presentation it can be printed and be 
support material for study and a reference document for the future. This methodology has been adequate 
allowing the students to interact and discussed what is been taught, and to clarify any subject at any time. 
In TP classes the students are taught how to do a fish’s necropsy and all the process involved in the 
identification of a bacteria pathogen. This skills and understanding in just achieved when the student does 
it. The aim is that the students are able to do obtain the samples and understand the work and the time that 
takes to do the correct diagnostic of disease.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BULLER N. (2004). Bacteria from fish and other aquatic animals, a practical identification manual. CABI 
Publishing.
EIRAS J. (1994). Elementos de ictioparasitologia. Fundação Eng. António de Almeida. ELLIS E. (1985). Fish 
and shellfish pathology. Academic Press. WOO P. & BRUNO D. (2010). Fish diseases and disorders: viral, 
bacterial and fungal infections (v. 3). CABI Publishing.WOO P.(2006). Fish diseases and disorders: 
protozoan and metazoan infections (v. 1). CABI Publishing. NOGA E. (2010). Fish Disease: Diagnosis and 
Treatment (2nd Ed.).Wiley-Blackwell. ROBERTS R. (2012). Fish Pathology (4th Ed.).Wiley-Blackwell. WOO 
P., BRUNO D.W. & LIM L. (2010). Diseases and Disorders of Finfish in Cage Culture. CABI Publishing. 
ROHDE K. (2005). Marine parasitology. CABI Publishing. WAMA G. & NAKANISHI T. (1996). The fish 
immune system. Organism, Pathogen and Environment. Academic Press.
WHITMANK. (2004). Finfish and shellfish bacteriology. Manual techniques and procedures. Iowa State 
Press. 
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Mapa X - Reprodução em Aquacultura/Reproduction in Aquaculture

6.2.1.1. Unidade curricular:
Reprodução em Aquacultura/Reproduction in Aquaculture

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Adelino Vicente Mendonça Canário - T:7,5; TP:5; P:10

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Nenhum/None

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

Os objetivos estão disponíveis na Ficha da Uc do SIPA e Tutoria.

1) Adquirir conceitos básicos de biologia reprodutiva
2) Familiarizar-se com o raciocínio científico para a aplicação de biologia reprodutiva em aquacultura
3) Fornecer aos estudantes as ferramentas para explorar os avanços recentes em biologia reprodutiva e 
assuntos relacionados, quer para a ciência básica, quer das suas aplicações.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1) Acquire basic concepts of reproductive biology
2) Become acquainted with the scientific reasoning for the application of reproductive biology to 
aquaculture
3) Provide the tools for the students to explore recent advances in reproductive biology and related 
subjects both for basic science and applications of science.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1) Introdução: Variabilidade das estratégias reprodutoras em peixes teleósteos 
2) Origem e morfologia das gónadas e ductos 
3) Determinação e diferenciação sexual em peixes
4) Gametogénese 
5) Controlo neuroendócrino da gametogénese 
6) O ciclo da gametogéneses e ciclo endócrino em salmonídeos e não salomnídeos 
7) Feromonas hormonais
8) A regulação endócrina da puberdade em peixes masculinos: implicações para problemas actuais em 
piscicultura 
9) Controlo hormonal da indução de posturas em piscicultura 
10) Controlo ambiental da reprodução em peixes 

6.2.1.5. Syllabus:
1) Introduction: Variability of reproductive strategies in teleost fishes 
2) Origin and morphology of gonads and ducts 
3) Sex determination and differentiation in fish 
4) Gametogenesis 
5) Neuroendocrine control of gametogenesis 
6) The cycle of gametogenesis and endocrine cycle in salmonids and non-salmonids
7) Hormonal pheromones
8) The endocrine regulation of puberty in male fish: implications for ongoing problems in aquaculture 
9) Hormonal spawning induction in fish farming 
10) Environmental control of fish reproduction

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

Esta é uma unidade curricular que fornece aos alunos do mestrado informação de base que sobre a 
fisiologia da reprodução e procura simultaneamente mostrar como esses conhecimentos podem ser 
aplicados. Procura, por outro lado, mostrar a unidade na diversidade que são os peixes, o grupo de 
vertebrados com maior número de espécies em que praticamente ocorrem todas as estratégias de 
reprodução conhecidas. Assim, são fornecidos os conhecimentos básicos sobre os mecanismos de 
produção dos gâmetas, os seus mecanismos de controlo endócrino e ambiental (fotoperíodo e 
temperatura). Em cada caso, após o fornecimento da informação básica é ilustrado com casos-estudo 
mostrando como essa informação pode ser utilizada no contexto da aquacultura. Os alunos têm também a 
possibilidade de explorar temas relacionados através de artigos científicos que lhes são disponibilizados 
com apresentação e discussão em sessões planeadas para o efeito. 
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course offers the students basic information on reproductive physiology while simultaneously 
showing how this knowledge can be applied. It presents the fish diversity, the largest group of vertebrates, 
in which almost all types of known reproductive strategies occur. Thus, basic knowledge on the 
mechanisms of gamete production, the endocrine and environmental (photoperiod and temperature) 
control mechanisms. In each case, after basic information is provided it is illustrated with case-studies 
showing how the information can be used in the aquaculture context. Students also have the possibility to 
exploit related themes through scientific articles that are provided, which they present and discuss in 
sessions planed for that purpose.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas os tópicos são apresentados pelo professor recorrendo a diapositivos com projeção 
por computador. Os estudantes são convidados a aprofundar os temas através da bibliografia que lhe é 
fornecida, com discussão em aulas teórico-práticas. São também fornecidos aos alunos listas de artigos 
para escolha e apresentação e discussão de um deles em grupos de dois, sendo também apresentado um 
relatório/sumário estendido sobre o artigo para avaliação. Este relatório é distribuído anonimamente para 
ser revisto por colegas (sistema de revisão por pares). Os estudantes são examinados por escrito sendo a 
nota final o resultado de 1) Sumário estendido, revisão de trabalho de colega e apresentação oral (25%) 2) 
exame escrito (75%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
During the lectures the topics are presented with the help of computer projections. Students are invited to 
complement classes through the reading and discussion of the bibliography provided in the theoretical-
practical classes. Students also receive list of articles which they choose for presentation and discussion 
in groups of two. They also have to submit a report/ extended summary for evaluation which is 
anonymously reviewed by colleagues (peer review). The final evaluation mark is the result of 1) extended 
summary, peer review and oral presentation of the work (25%) and 2) written exam.

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

A organização da unidade curricular em aulas teóricas, onde são introduzidos os vários temas dos 
conteúdos programáticos e aulas téorico-práticas, onde alguns temas são aprofundados e trabalhados, 
conjuntamente com o trabalho individual e em grupo, asseguram que o aluno adquira um conhecimento 
aprofundado sobre o tema, sendo capaz de encontrar soluções para problemas encontrados nas 
pisciculturas. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The organization of the discipline in lectures, where the various themes are introduced, and theoretical-
practical classes, where some topics are studied in more detail, together with individual work and as a 
group, ensure that students will have a thorough understanding of the theme, and will be able to find 
practical solutions for problems found in fish farms.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Devlin, RH, Y Nagahama. 2002. Sex determination and sex differentiation in fish: an overview of genetic, 
physiological, and environmental influences. Aquaculture 208:191-364. 
Mylonas CC, Fostier A, Zanuy S: Broodstock management and hormonal manipulations of fish 
reproduction. Gen Comp Endocrinol 2010, 165(3):516-534. 
Norris, DO. 2007. Vertebrate Endocrinology: Elsevier
Randall CF, Bromage NR: Photoperiodic history determines the reproductive response of rainbow trout to 
changes in daylength. Journal of Comparative Physiology a-Sensory Neural and Behavioral Physiology 
1998, 183(5):651-660. 
Babin PJ, Cerdà J, Lubzens E. 2007. The Fish Oocyte. Springer Netherlands.
Schulz, R.W., de Franca, L.R., Lareyre, J.J., Legac, F., Chiarini-Garcia, H., Nobrega, R.H., Miura, T., 2010. 
Spermatogenesis in fish. Gen. Comp. Endocrinol. 165, 390-411. 
Zohar Y, Munoz-Cueto JA, Elizur A, Kah O: Neuroendocrinology of reproduction in teleost fish. Gen Comp 
Endocrinol 2010, 165(3):438-455. 

Mapa X - Técnicas em Biologia Molecular e Celular/Techniques in Molecular and Cellular Biology

6.2.1.1. Unidade curricular:
Técnicas em Biologia Molecular e Celular/Techniques in Molecular and Cellular Biology

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

Página 49 de 81ACEF/1415/08707 — Guião para a auto-avaliação

05-01-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1cfd931f-676a-1c86-...



Eduardo José Xavier Rodrigues de Pinho e Melo - T:15 P:18 S:5 OT:3

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Dina Cristina Fernandes Rodrigues da Costa Simes - 9P

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

Adquirir conhecimentos fundamentais sobre os princípios físico-químicos de algumas das técnicas 
experimentais mais usadas em Biologia Molecular e Celular e executar essas técnicas nas aulas práticas 
para que os estudantes possam adquirir os conhecimentos práticos necessários à sua execução.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To know the principles underlying some of the main techniques used in Molecular and Cellular Biology and 
to carry out those techniques in laboratory classes to become familiar with their practical execution. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conteúdo teórico:
1.Expressão de proteínas recombinantes em bactéria.
2.Purificação de proteínas por cromatografia
3.Electroforese
4.Ácidos nucleicos e técnica de PCR
5.Cultura de células animais e transfecção
6.Microscopia e proteínas fluorescentes

Conteúdo prático:
1.Crescimento e expressão de proteínas recombinantes em Escherichia coli
2.Ruptura celular de células de Escherichia coli
3.Purificação das proteínas fluorescentes “yellow fluorescent protein” e “mCherry” por cromatografia de 
troca aniónica
4.Análise da pureza de proteínas por SDS-Page
5.Reacção de PCR
6.Técnicas básicas de cultura de células animais
7.Transfecção de células animais

6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical content:
1.Expression of recombinant proteins in bacteria.
2.Purification of proteins by chromatography
3.Electrophoresis
4.Nucleic acids and the PCR technique
5.Cell culture and transfection
6.Microscopy and fluorescente proteins

Conteúdo prático:
1.Growth and expression of recombinant proteins in Escherichia coli
2.Disruption of Escherichia coli cells
3.Purification of yellow fluorescent protein” and “mCherry” by anionic exchange chromatography
4.Protein purity by SDS-Page
5.PCR reaction
6.Basic techniques of animal cell culture 
7.Transfection of animal cells

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

Os conteúdos programáticos cobrem algumas das técnicas mais usadas em Biologia Molecular e Celular e 
portanto são absolutamente coerentes com o objectivo de proporcionar conhecimentos aos alunos sobre 
estas técnicas, do ponto de vista teórico e prático.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of this unit cover some of the most used techniques in Molecular and Cellular Biology and 
therefore they are absolutely coherent with the main goal of the unit which is providing know-how about 
these techniques from a theoretical and practical point of view.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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A metodologia de ensino consiste em aulas teóricas onde são explicados os fundamentos de cada técnica 
experimental estudada e em aulas práticas em que os alunos realizam de autonomamente essas técnicas 
no laboratório. A avaliação da unidade curricular compreende uma avaliação teórica (50%), a elaboração 
de um relatório prático relativo às técnicas efectuadas no laboratório (50% ou 30%, dependendo da 
apresentação de um seminário) e, facultativamente, para os alunos que se mostrarem interessados, a 
apresentação em seminário de um artigo científico, de um assunto à sua escolha onde seja aplicada uma 
das técnicas aprendidas na unidade curricular (20%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology of teaching relies on theoretical classes used to explain the fundamentals of each 
experimental technique carried out during the laboratory classes in groups of 3 to 4 students. Evaluation of 
the unit comprises a theoretical exam (50%), a practical report (50 or 30%, depending on the presentation 
of a seminar) and a volunteer presentation of a seminar based on a scientific paper chosen by the students 
where one of the techniques studied in the unit should be part of the methods used in that paper

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

A apresentação e explicação dos princípios das técnicas experimentais nas aulas teóricas e a sua 
execução em trabalhos práticos permite atingir plenamente os objectivos de aprendizagem, isto é, 
proporcionar aos estudantes a aquisição de conhecimentos teóricos e práticos sobre algumas das 
técnicas experimentais mais usadas em Biologia Molecular e Celular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The explanation of the fundamentals for the different experimental techniques in lectures and their 
practical execution in laboratory classes allows to achieve plenty the goals of this unit, i.e., to provide 
students all the theoretical and practical knowledge of some of the main techniques used in Molecular and 
Cellular Biology.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
J. Sambrook, E.F. Fritsch, T. Maniatis, Molecular Cloning: A laboratory Manual. Cold Spring Harbor Lab. 
3rd ed. 2001
M.T. Madigan, J.M. Martinko, J. Parker, Brock Biology of Microrganisms (Chapter 5 and 10)
R.K. Scopes, Protein Purification, Principles and Practice (Chapter 1,2,3,5,6,7,8)
E.L.V. Harris, S.Angal (eds) Protein Purification Methods, A practical approach (Chapter 1,2,4,6)
R.I. Freshney, Culture of Animal Cells. A Manual of basic technique. Wiley-Liss, 3rd ed. 1994
T.E. Creighton, Proteins: Structure and Molecular Properties (Chapter 1 and 5).

Mapa X - Tecnologia das pescas e avaliação de recursos / Fisheries technology and stock assessment

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tecnologia das pescas e avaliação de recursos / Fisheries technology and stock assessment

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Karim Erzini - T: 15; TP: 20; S: 5; TC: 10 

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Nenhum/none

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

Conhecer as principais artes de pesca: características, métiers, mecanismos de captura, selectividade, 
impactos sobre a(s) espécie(s) alvo, impactos em termos de by-catch e rejeições, impactos sobre o 
ambiente marinho, e métodos para mitigar os impactos negativos da pesca. Conhecer os mais importantes 
aspectos do comportamento das espécies exploradas em relação as artes de pesca. Conhecer os 
fundamentos da detecção de peixes utilizando sondas e outros equipamentos.
Conhecer os principais métodos e modelos utilizados na avaliação de recursos vivos, as suas limitações, 
pressupostos e requisitos em termos de dados e parâmetros. Aptidão para análise e interpretação de 
dados e utilização de modelos para a avaliação do estado de um stock. Capacidade para propor medidas 
de gestão e conservação

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Knowledge of the main fishing gears: characteristics, métiers, catch mechanisms, selectivity, impacts on 
target species, impacts in terms of by-catch and discards, impacts on the marine environment, and 
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methods to mitigate negative impacts of fishing. Knowledge of the most important aspects of the behavior 
of harvested species in relation to fishing gear. Understanding the basics of fish detection using acoustic 
methods (e.g. sonar). 

Knowledge of the main methods and models used in the assessment of living resources, their limitations, 
assumptions and requirements in terms of data and parameters. Develop competency analysis and 
interpretation of data and the use of models for assessing the status of a stock. Ability to propose 
management measures and conservation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O programa da disciplina inclui aspectos teóricos e práticos sobre o design, a construção e a utilização de 
artes de pesca. Os pontos a abordar incluem a selectividade, a pesca acessória e as rejeições, bem como a 
implementação de medidas de mitigação de impactes negativos. Será ainda estudado o comportamento 
dos peixes perante diferentes artes.
A segunda parte da disciplina abrange os métodos quantitativos utilizados na avaliação dos recursos 
vivos e que servem como a base cientifica para as medidas e decisões da gestão. Aos alunos serão 
ensinados quais os modelos e métodos mais apropriados segundo a qualidade e quantidade de dados 
disponíveis, o tipo de pescaria e as características biológicas e ecológicas da (s) espécie (s). Os temas 
para desenvolver são: os modelos de produção, os modelos com estrutura etária, os modelos baseados 
em comprimentos, os modelos de rendimento por recruta, a análise de coortes, os pontos de referência, 
os modelos multi-específicos e a análise de risco.

6.2.1.5. Syllabus:
The course program includes theoretical and practical aspects on the design, construction and use of 
fishing gear. The topics to be addressed include selectivity, bycatch and discards, as well as the 
implementation of measures to mitigate negative impacts, such as the use of by-catch reduction devices. 
The study of fish behavior with respect to different fishing gears will also be studied.

The second part of the course covers quantitative methods for the assessment of living resources that 
serve as the scientific basis for managment actions and decisions. Students will be taught which models 
and methods are the most appropriate depending on the quality and quantity of available data, the type of 
fishery and the biological and ecological characteristics of the species. The topics to be covered include: 
production models, models with age structure, length-based models, yield per recruit models, cohort 
analysis, reference points, multi-species models and risk analysis 

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

Os conteúdos programáticos visam fornecer os conceitos, conhecimentos, métodos e técnicas indicados 
nos objetivos da UC. Os conteúdos desta unidade curricular privilegiam o desenvolvimento de 
competências que permitam a compreensão do funcionamento e impacto de diferentes artes de pesca e 
das abordagems possíveis para a avaliação de recursos vivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus aims to provide the concepts, skills, methods and techniques listed in the objectives of the 
course. The contents of this course focus on the development of skills that allow the understanding of the 
functioning and impact of different fishing gear and available methods and approaches for the assessment 
of living resources.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas decorrem com utilização do método expositivo e em sala de aula equipada com projetor 
de slides. Nas aulas teórico-práticas, realizadas em salas de computador, faz-se a aplicação dos 
conhecimentos analisando dados e através de exercícios (por exemplo, estimação de parâmetros de 
selectividade de diferentes artes, ajuste de modelos de produção, análise de risco). O trabalho de campo 
incluirá visita(s) de estudo para observar diferentes tipos de embarações e artes de pesca. Os alunos 
fazem apresentações de diferentes temas e trabalhos nos seminários.
A avaliação é feita por frequência e por exame final. O exame final corresponde ao exame teórico escrito, 
aborda todos os conteúdos da unidade curricular e tem um peso de 50%. Os trabalhos tem um peso de 
50%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures take place in classrooms equipped with powerpoint projectors. Practical application and learning 
will take place in computer classrooms through data analysis and exercises (e.g. selectivity parameter 
estimation for different gears, fitting of production models, risk analysis). Fieldwork will include visit(s) or 
field trips to observe different types of fishing vessels and fishing gears. Students will give oral 
presentations on different topics and works in seminars. 
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Evaluation will be through tests and a final exam. The final exam covers all the contents of the course and 
is worth 50% of the final grade. Reports/paper and seminar account for 50% of the final grade.

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

O ensino expositivo é utilizado para transmissão de conhecimentos fundamentais para o estudo das 
características de diferentes artes de pessca, os impactos negativos de diferentes artes, a selectividade de 
artes de pesca, os dados necessários para avaliar o estado dum recurso, os métodos e modelos 
disponíveis para a avaliação de recursos, a interpretação dos resultados duma avaliação e a aplicação na 
gestão e conservação. 
As aulas práticas permitem desenvolver competências ao nível da análise de dados, estimação de 
parâmetros, utilização de diferentes modelos e software, interpretação de resultados e utilização dos 
resultados das análises para a gestão de recursos vivos.
O trabalho de campo/visita(s) de estudo servem para dar experiência prática aos alunos dos diferentes 
artes de pesca e embarcações de pesca. 
O trabalho excrito e seminário a realizar pelos alunos permite aprofundar temas principais na tecnologia 
das pescas ou na avaliação de recursos e desenvolver competências de apresentação oral. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lectures will transmit the basic knowledge for the study of the characteristics of different fishing gears, the 
negative impacts of different gears, the selectivity of fishing gear, the data needed to assess the state of a 
resource, the methods and models available for resource assessment, the interpretation of the results of 
stock assessment and the application in management and conservation. Practical classes allow students 
to develop skills in data analysis, parameter estimation, the use of different stock assessment models and 
software, the interpretation of results and the use of results of the analyses for the management of living 
resources. Field work / field trips serve to give students practical experience of different fishing gear and 
fishing vessels. The written reports/paper and seminars given by the students allows development of more 
in depth knowledge on key issues in fisheries technology or resource assessment and to develop oral 
presentation skills.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bjordal, A. and S. Lokeborg. 1996. Longlining. Fishing News Books, University Press, Cambridge.
Fernö, A. & S. Olsen (Eds), 1994. Marine fish behaviour in capture and abundance estimation. Fishing News 
Books Ltd
Garner, J. 1979. Pelagic and Semi Pelagic Trawling Gear. Iowa State Press. 
Garner, J. 1989. Modern Deep Sea Trawling Gear. Iowa State Press.
Haddon, M. 2001. Modelling and quantitative methods in fisheries. Chapman & Hall/CRC
Gabriel, O., Lange, K., Dahm, E. and T. Wendt (eds.) 2005. Fish Catching Methods of the World. Blackwell 
Publishing, 536p.
Hilborn, R. and C. J. Walters. 1992. Quantitative fisheries stock assessment: choice, dynamics & 
uncertainty. Routledge, Chapman & Hall, Inc., New York, NY. 570pp
Hoggarth, D.D.L. et al. 2006.Stock assessment for fishery management. FAO Fisheries Technical Paper. No. 
487. Rome, FAO. 2006. 261p
Nédélec, C. and J. Prado. 1999. Definition and classification of fishing gear categories. FAO Fisheries 
Technical Paper No. 222 Rev. 1h

Mapa X - Transformação de Produtos Aquáticos / Transformation of Aquatic Products

6.2.1.1. Unidade curricular:
Transformação de Produtos Aquáticos / Transformation of Aquatic Products

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Eduardo Bruno Oliveira Esteves, 7,5h T, 2,5h TP, 2,5h P i.e. 12,5h

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Jaime Miguel Costa Aníbal, 7,5h T, 2,5h TP, 2,5h P i.e. 12,5h

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

Especificamente, com a UC pretende-se que os estudantes conheçam A) a importância da fileira do 
pescado (em termos de utilização alimentar e numa perspetiva de utilização sustentável dos recursos), as 
principais espécies capturadas/produzidas e o estado atual dos recursos, B) os principais métodos de 
captura e produção, C) as características de qualidade relevantes/emergentes relativas à frescura do 
pescado e à dinâmica dos processos de deterioração e os D) modos e as tecnologias de transformação, 
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processamento e conservação dos produtos da pesca e aquicultura, assim como E) as 
metodologias/procedimentos, formais e operacionais, que contribuem para a implementação de 
programas de garantia da qualidade aplicados à indústria dos produtos da pesca e da aquicultura

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Specifically, at completion of this course (UC) it is intended that students know: A) the importance of the 
seafood network (in terms of food use and a in the perspective of sustainable use of resources), the main 
species captured/produced and the current state of the resources/stocks; B) the main methods of 
catching/fishing and producing seafood; C) the relevant/emerging indicator parameters to assess fish 
freshness and study the dynamics of the spoilage processes; D) the methods and technologies for the 
transformation, processing and conservation (storage) of fishery and aquaculture products; and E) the 
methodologies and/or procedures, both formal and operational, contributing to the implementation of 
programs of quality assurance applied in the fishery and aquaculture industry.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Recursos aquáticos e sua utilização alimentar: evolução mundial e nacional das estimativas de 
desembarques de produtos da pesca e da produção da aquicultura; biologia das principais espécies 
exploradas; tecnologias das pescas e aquicultura. 2. Características da qualidade/frescura de pescado e 
dinâmica da deterioração. 3. Conservação e processamento dos produtos da pesca e aquicultura: gelo, 
refrigeração e atmosferas modificadas/controladas; congelação e armazenagem em congelado; conservas 
e outros processamentos; higiene na conservação e processamento dos produtos da pesca e aquicultura. 
4. Garantia da qualidade dos produtos da pesca e aquicultura: controlo da qualidade; regulamentos, 
organismos normativos e padrões internacionais; certificação e sistemas da qualidade

6.2.1.5. Syllabus:
1. Aquatic (living) resources and their use as food: global trends and national estimates of landings of 
fishery and production of aquaculture products; biology of major exploited species; technologies used in 
fisheries and aquaculture. 2. Characteristics of quality/freshness of fish and dynamics of 
deterioration/spoilage. 3. Preservation and processing of fishery and aquaculture products: in ice, 
refrigeration and modified/controlled atmospheres; freezing and frozen storage; canning and other 
processing techniques; hygiene during processing and storage of fishery and aquaculture products. 4. 
Quality assurance of fishery and aquaculture products: quality control; regulations, standards bodies and 
international standards; accreditation and quality systems.

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

Nas secções anteriores identificaram-se os objetivos e competências com letras e numeraram-se os 
conteúdos. De forma similar àquela preconizada por uma matriz de alinhamento, listam-se as 
competências para as quais os conteúdos programáticos contribuem:
1,2 – A,B,C
2,3 – D
4 – E

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In the previous sections, objectives and skills were noted with letters and topics were numbered. Herein, 
the relationships between these dimensions of the teaching-learning process are represented as follows:
1,2 – A,B,C
2,3 – D
4 – E

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina está estruturada em: (i) aulas teóricas, nas quais serão abordados e discutidos os vários 
conteúdos; (ii) aula(s) prática(s) em que se prevê a efetiva realização, em laboratório, de até duas 
experiências/dois trabalhos práticos – envolvendo transformação/processamento de pescado e análises 
concomitantes – nos quais o estudante irá aplicar os conceitos teóricos adquiridos.
A parte teórica será avaliada através de um teste final. Das experiências, os alunos devem preparar um 
relatório técnico-científico (sensu manuscrito de artigo científico) em que contextualizam a experiência, 
descrevem os métodos usados, analisam e discutem os resultados obtidos. A nota final da disciplina será 
a média ponderada da nota da parte teórica (40%) e da parte prática (60%). Os alunos devem participar na
(s) aula(s) prática(s)/laboratorial(is) e elaborar o respetivo relatório e obter uma nota final de ≥10 valores 
para completarem a UC.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is divided into: (i) a series of theoretical classes/lectures, during which the topics referred to 
above are to be presented and discussed; and (ii) lab classes, wherein (up to) 2 experiments/practical 
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laboratorial activities – involving the transformation/processing of fishery and aquaculture products and 
concurrent analyses – shall be carried out by the students in order to practice the topics talked about in 
the lectures.
The theoretical component will be evaluated through a final test. In addition, students must prepare a 
report (sensu manuscript of a scientific paper) of the experiments that contextualizes the study, describes 
the methods used to analyze the results and discusses the findings. The final grade will be the weighted 
average of the theoretical (40%) and practical parts (60%). Students must participate in the lab classes and 
prepare the corresponding report, and obtain a final score of ≥10 points (out of 20 points) to complete the 
UC

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

O desenvolvimento de conhecimentos nas áreas referidas é proporcionado por exposições teóricas, 
aplicações de métodos e procedimentos na componente prática/laboratorial da UC, e na análise, 
interpretação e comunicação de resultados através de relatório(s), contribuindo para a consolidação das 
competências apre(e)ndidas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The development of knowledge in the areas referred to above is provided by presentations during 
theoretical classes, applications of methods and procedures in the practical component/laboratory classes 
of the course (UC), and the analysis, interpretation and reporting of results through report(s), thus 
contributing to the consolidation of knowledge and skills.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CAC (2003) Recommended International Code of Practice General Principles of Food Hygiene. CAC/RCP 
1-1969, Rev. 4-2003
CAC (2005) Code of practice for fish and fishery products. CAC/RCP 52-2003, Rev. 2-2005.
FAO (2014). The state of world fisheries and aquaculture. FAO Fish Depart, Rome. 
Hall, GM (2001). Tecnologia del processado del pescado. Editorial Acribia SA, Zaragoza.
Huss, HH (1997). Garantia da qualidade dos produtos da pesca. FAO Doc Técn Pescas, 334.
Huss, HH (1999). El pescado fresco: su calidad y cambios de su calidad. FAO Fish Techn Paper, 348.
Huss, HH; Ababouch, L; Gram, L (2004). Assessment and management of seafood safety and quality. FAO 
Fish Tech Paper, 444.
Lidon F, Silvestre MM (2008) Conservação de alimentos. Princípios e metodologias. Escolar Editora, 
Lisboa.

Mapa X - Gestão e Conservação / Management and Conservation)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão e Conservação / Management and Conservation)

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Margarida Miranda de Castro – 30 T; 15 S

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
None

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

Familiarizar os alunos com os problemas mais actuais relacionados com a exploração, gestão e 
conservação de recursos vivos marinhos. Desenvolver um espírito crítico acerca das soluções de gestão e 
conservação actualmente disponíveis. Destacar a importância de uma aproximação multidisciplinar à 
gestão e conservação de recursos; embora o maior destaque seja para assuntos das áreas científicas da 
biologia e da ecologia, serão introduzidos tópicos relacionados com aspectos sociais, económicos, 
históricos e éticos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Expose the students to the problems associated with the exploitation, management and conservation of 
living marine resources. Promote critical evaluation of solutions presently available for management and 
conservation. Stress the importance of a multidisciplinary approach to management and conservation; 
although issues in the areas of biology dominate, topics related with social, economic, historical and 
ethical aspects will also be covered.

Página 55 de 81ACEF/1415/08707 — Guião para a auto-avaliação

05-01-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1cfd931f-676a-1c86-...



6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O programa sofre alterações todos os anos, apresenta-se o programa para 2014-2015:
1.A situação dos recursos marinhos a nível mundial
2.A evolução histórica da gestão dos recursos: mudanças nos objectivos e metodologias
3.Avaliação de recursos e gestão das pescas: ferramentas disponíveis e o processo de tomada de decisão
4.Modificações na estrutura das populações exploradas e pressão genética.
5.Alterações do equilíbrio ecológico
6.Pescas e biodiversidade marinha
7.Áreas Marinhas Protegidas no contexto da gestão das pescas
8.Recifes artificiais
9.Técnicas de repovoamento
10.Gestão ecosistemática
11.Gestão integrada
12.A dimensão sócio-económica das pescas
13.Pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (IUU fishing)
14.O papel do consumidor: necessidades e exigências e interacção com a gestão dos recursos
15.Aspectos éticos
16.Conciliação da exploração com a conservação dos recursos: elementos para uma gestão responsável

6.2.1.5. Syllabus:
The syllabus is reviewed every year, the 2014-2015 schedule is presented:
1. The situation of the world fisheries resources
2. Historical evolution of fisheries management
3. Stock assessment and fisheries management: Tools available and the decision making process
4. Changes in the structure of a population and evolutionary pressures
5. Changes in ecological balance
6. Fisheries and marine biodiversity
7. Marine Protected areas in the context of fisheries management.
8. Artificial Reefs.
9. Restocking and stock enhancement. 
10. Ecosystem-based management (EBM).
11. Integrated coastal management (ICM). 
12. The socio-economic dimension of fisheries. 
13. Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. 
14. Consumer needs/demands and interaction with resource management. Labeling and accreditation.
15. Ethical issues in fisheries..
16. Conciliating exploitation and conservation of marine resources. Elements for a sustained and 
responsible fishing activity

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

A disciplina está organizada em 4 unidades:
1 (BASES DA GESTÕA E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS) - 1 a 3 - aspectos técnicos e históricos da 
gestão dosa recursos marinhos: mandados das primeiras comissões de gestão de pescas, a evolução de 
objectivos na gestão de recursos marinhos, as metodologias utilizadas, as ferramentas à disposição dos 
gestores e formas de tomada de decisão sobre os recursos.
2 (PESCAS E ECOSSISTEMAS) - 4 a 6 - impacto das pescas nos ecossistemas a diferentes níveis: 
indivíduos, populações e ecossistemas. 
3 (MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E SOLUÇÕES DE GESTÃO) 7 – 10 - mitigar e reverter os efeitos negativos da 
exploração dos recursos: AMPs, modificação de habitats e programas de repovoamento. 
4 (SOCIO-POLITICAL ISSUES IN FISHERIES MANAGEMENT AND CONSERVATION) 11 - 16 - aspectos 
socioeconómicos e éticos da gestão dos recursos: envolvimento de partes interessadas, planeamento 
integrado, cumprimento da legislação, pesca ilegal, aspectos éticos

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Course organized in 4 units:
1 (THE BASIS OF MANAGEMENT AND CONSERVATION OF EXPLOITED MARINE RESOURCES) - 1 to 3 - 
technical and historical aspects of the management of marine living resources: mandates of the early 
fisheries commissions, evolution of management, tools available and the decision making process. 
2 (FISHERIES AND ECOSYSTEMS) - themes 4 to 6 - impact of fisheries in ecosystems at different levels: 
individuals, populations and ecosystems. 
3 (MITIGATION MEASURES AND MANAGEMENT SOLUTIONS), 7 to 10 - solutions proposed to mitigate and 
reverse the negative effects of resource exploitation: MPAs for fisheries management, habitat 
enhancement, restocking programs and integrated management.
4 (SOCIO-POLITICAL ISSUES IN FISHERIES MANAGEMENT AND CONSERVATION) - themes, 11 to 16 - 
socioeconomic and ethical aspects of resource exploitation: different approaches to management, 
legislation and compliance, illegal fishing, ethical aspects.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas envolverão uma apresentação de uma hora e meia com introdução ao tema e um exemplo (study 
case). Pretende-se que uma parte do tempo seja passada a debater ideias e experiências dos alunos; em 
disciplinas leccionadas anteriormente, com este tipo de temas e metodologia, foi evidente que os alunos 
que frequentam programas de pós-graduação na área da biologia marinha e conservação, tem muitas 
vezes experiência directa de trabalho em gestão e conservação, pelo que a sua participação na discussão 
é fortemente encorajada. 

Para cada tema os alunos farão leituras de trabalhos de referência ou visionarão palestras disponíveis on-
line, como complemento do debate da aula.
A avaliação é feita com exame final, composto por várias perguntas de desenvolvimento sobre os temas 
discutidos nas aulas e que requerem o conhecimento aprofundado das leitoras adicionais que forma a 
bibliografia da disciplina

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Each class includes a presentation and an associated study case, for one and half hours. Part of the time is 
intentionally allocated to debating ideas and students are encouraged to share experiences. Past 
experience has shown that many of the students have experience with specific conservation issues, 
collaboration with NGOs. 
A list of readings (one per class) and in some cases lectures available on-line are used as a complement to 
the class debate.
The evaluation of the course is done in a final exam, composed of several questions of extended answers, 
about the themes discussed in the class and requiring the in-depth reading of the list of papers that 
constitute the bibliography of the course.

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

Em cada aula os alunos são convidados a intervir com a sua opinião e/ou experiências na área da 
conservação dos recursos, sendo estimulados para o desenvolvimento de pensamento critico. Este é um 
dos objectivos fundamentais da disciplina, e relaciona-se com a consciencialização de vários aspectos:
• as opções de gestão não têm o mesmo resultado em pontos diferentes do desenvolvimento de uma 
pescaria, do desenvolvimento de um país, ou de contextos particulares socioeconómicos particulares.
• a gestão de recursos implica escolhas e tem que ter necessariamente opções alternativas
• há uma interligação directa das práticas e sucesso da gestão entra a ecologia e a condição 
socioeconómica das populações
• a gestão é complexa e tem por vezes grandes impactos em áreas aparentemente não relacionadas com 
os recursos marinhos
Todos os temas desenvolvidos na disciplina são objecto de controvérsia na comunidade científica e todos 
têm um lado político importante. As apresentações são preparadas tentando dar conhecimento de todos 
os pontos de vista o que necessariamente leva a discussão e troca de ideias durante as aulas. Esta é uma 
estratégia utilizada propositadamente para desenvolver o pensamento crítico em redor destas questões, 
fundamental para o exercício e análise das funções de gestão dos recursos. Para as leituras adicionais 
procura-se a escolha bibliografia actualizada relevante sendo igualmente incluídos alguns trabalhos 
clássicos (ex “a tragédia dos comuns” de G Hardin).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In each class the students are encouraged to share their opinion and/or experiences in the area of resource 
conservation, and are led into exercising critical thinking. These are main objectives of the course, related 
with the awareness of various aspects:
• management options do not have the same results at different points of the development of a fishery, 
development of the country or socio-economic contexts.
• management implies choices and managers should consequently provide alternatives
• there is a direct link between between the success of ecological management and standard of living of 
the human populations
• management is complex and some times produces results in areas apparently unrelated to marine 
resources.
Most themes developed in the Couse are object of controversy in the scientific community and all have an 
important political angle. The class presentations are prepared having this in mind and try to cover all view 
points on a particular issue, naturally leading to debate. This is a strategy aiming at developing critical 
thinking, a fundamental attitude for exercising fisheries management. The readings are preferably very 
recent papers but some classical papers are also includes (ex “the tragedy of the commons” by G Hardin).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A definir em cada ano, constituída por artigos científicos e palestras disponíveis on-line / To be defined 
each year, composed by peer reviewded papers and lectures available online
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Mapa X - Modelação / modelling

6.2.1.1. Unidade curricular:
Modelação / modelling

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Margarida Miranda de Castro -– 45 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Nenhum/None

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

Conhecimento de técnicas básicas de estimação, propriedades dos diferentes tipos de variáveis e 
modelos que expressam a relação entre estas variáveis. Identificação dos pressupostos e requisitos de 
modelos descritos. Utilização de programas estatísticos e interpretação de outputs típicos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Get familiar with basic estimation techniques, properties of different types of variables and models used 
to express relationships among those variables;
• Identify the assumptions and data pre-requisites to the different models;
• Use of statistical analysis programs and interpretation of its outputs.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Revisão de conceitos básicos: distribuições, distribuições dos parâmetros da amostra, tipos de variáveis, 
princípios da significância estatística e delineamento experimental
Associação e dependência. Coeficientes de correlação e determinação. Regressão simples, linear e não-
linear
Variáveis resposta contínuas e explicativas discretas ou qualitativas: ANOVAS simples, blocos aleatórios, 
medições repetidas, hierarquia de factores e factoriais
Variáveis resposta e explicativas contínuas: regressão múltipla
Variáveis resposta contínuas e explicativas contínuas e discretas ou quantitativas: ANCOVA, modelos 
mistos
Proporções: modelo logístico e curvas de sobrevivência
Variáveis resposta discretas: modelos categóricos, análise de frequências, modelos log-lineares
GLMs: pressupostos e limitações dos modelos lineares. Transformação de variáveis
Estimação: métodos dos mínimos quadrados e máxima verosimilhança, não paramétrica, bootstrap, 
Jacknife e MontecCarlo
GAMs
Escolha de modelos.

6.2.1.5. Syllabus:
Review of basic concepts: statistical distributions, sample distributions, types of variables, principles of 
significance testing and experimental design.
Association and dependence: coefficients of correlation and determination. 
Regression; linear and non linear.
Continuous responses and discrete explanatory variables: 1way ANOVA, random blocks, repeated 
measures, nested designs, factorial designs.
Both responses and explanatory variables continuous: multiple regression
Continuous responses and continuous and discrete explanatory variables: ANCOVA and mixed models
Models for proportions: logistic model, survival curves
Discrete response and explanatory variables: categorical models. Frequency analysis, log-linear models.
GAMs. Assumptions and limitations of linear models. Variable transformation.
Estimation: least squares, maximum likelihood, non-parametric, bootstrap, Jacknife and Monte Carlo.
GAMs
Guidelines for data analysis, experimental design and model choice

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

No início é feita uma revisão geral de conceitos básicos, de forma a nivelar os alunos que têm 
normalmente uma preparação anterior muito diversa. Nesta revisão inclui-se detalhe na caracterização dos 
diferentes tipos de variáveis, propriedades que são importantes para perceber as exigências e as 
limitações dos modelos. Os modelos são depois introduzidos, um a um, de acordo com a natureza das 
variáveis resposta e explicativas, sendo depois generalizados. Caso a caso são discutidos os 
pressupostos e as limitações de cada tipo de modelo.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The material covered initially includes basic concepts, expected to be known to the students from previous 
statistical courses. It is expected that, at the end of this phase, the uneven backgrounds of the students a 
corrected, and all have the minimum skills to embrace the next phase of the course. This revision phase 
includes detailed characterization of the different types of variables, in order to understand later in which 
models they can be used. 
The models are then introduces in classes characterized by the kinds of response and explanatory 
variables used. For each model category, the assumptions and limitations for their use are discussed.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Cada aula é constituída por uma introdução teórica relativa a um tipo de modelo. Um exemplo é 
detalhadamente trabalhado usando EXCEL. A análise é depois repetida usando um pacote de tratamento 
estatístico (SPSS).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Each class includes a theoretical instruction followed by exercises solved first in EXCEL and then reputed 
with a statistical package (SPSS is usually chosen, because it is available in the university computers.

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

Para cada modelo são utilizados exemplos que são trabalhados a dois níveis. Primeiro em EXCEL os 
dados são trabalhados e todos os modelos aplicados utilizando as fórmulas da folha de cálculo. Esta 
metodologia garante que os alunos percebem os mecanismos matemáticos de cada modelo. Os mesmos 
dados são depois introduzidos em programas estatísticos (normalmente SPSS que está disponível no 
sistema) e os outputs analisados e comparados com os resultados anteriormente obtidos com a folha 
EXCEL.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
For each model class, one or more examples are worked at two levels. First the data is put in EXCEL and 
the models applied using the spreadsheet calculation capacities. This guarantees the students understand 
the mathematical mechanisms of each class of models. The same data sets are then introduced in a 
statistical analysis package (usually SPSS that is available in the University computers) and the outputs 
are them compared with the results obtained with EXCEL.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Dowdy. S, S Wearden and D. Chilko. 2004. Statistics for Research. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New 
Jersey, 627pp.
Fowler, J, L Cohen 1990 - Pratical Statistics for field Biology, Open University Press, Milton Keynes, 
Philadelphia,227pp. - (data transformations)
Quinn, G, M Keough. 2010. Experimental Design and Data Analysis for Biologists. Cambridge University 
Press, Cambridge, 537pp
Sokal and Rohlf 1981 - Biometry, W.H. Freeman and Company, 859pp. (introduction to hypothesis testing)
Manly, B. 1986 - Multivariate statistical methods a primer. Chapman & Hall, London, 157pp.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem 

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

A metodologia de ensino adotada inclui ensino presencial e aprendizagem autónoma. O ensino presencial 
engloba aulas de várias tipologias: aulas teóricas expositivas, aulas teórico práticas com discussão de 
casos de estudo e resolução de aplicações numéricas de simulação, aulas de laboratório para 
aprendizagem de metodologias mais usadas nas diferentes áreas de ensino, seminários em que a 
capacidade de exposição e síntese são desenvolvidas no aluno e aulas de orientação tutorial. A proporção 
em que cada uma destas componentes é utilizada varia com os objetivos de cada UC. Ao longo do curso 
pretende-se que o estudante desenvolva capacidade de trabalho autónomo individual e de grupo que 
culmina com o trabalho de projeto, em grupo, e com a dissertação de mestrado, individual. O aluno 
desenvolve capacidades através de uma organização das unidades curriculares que adequa a aquisição de 
competências aos métodos de ensino e avaliação

6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 
The teaching methodology adopted includes classroom teaching and independent learning. Classroom 
teaching encompasses several typologies of lectures: expository lectures, problem classes with practical 
discussion of case studies and the solving of numerical simulation applications, laboratory classes for the 
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training of the most used methodologies in the different areas of education, seminars in which the ability to 
oral exposure and synthesis are developed in the student, and tutorial sessions. Throughout the cycle of 
studies, the student is required to develop an autonomous capacity for individual and group work, which 
culminates both in the project work, done in groups, and in the dissertation which is individual. The 
student develops capacities through an organization of courses that fits the acquisition of skills to the 
teaching methods and evaluation.

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

As horas de trabalho contemplam: horas de contacto presencial com o docente, horas dedicadas à 
realização de trabalhos (individuais ou de grupo), de estágios, de projetos, de seminários, horas de 
estudo, e avaliação.
A verificação da carga média de trabalho que corresponde a cada UC é feita, globalmente e de forma 
individualizada para cada UC, analisando inquéritos realizados pelo Gabinete de Avaliação e Qualidade 
que tem perguntas especialmente dirigidas para avaliar esta componente da formação.
A verificação da carga média de trabalho para cada UC compreende: 1) monitorização, pelos estudantes, 
do volume de trabalho para cada UC; 2) reflexão, pelos Professores (comissão coordenadora), sobre as 
atividades e objectivos educacionais de cada UC e o volume de trabalho verificado pelos alunos; 3) 
sempre que necessário, procede-se a um ajustamento dos créditos e dos objectivos educacionais e de 
formação, para corrigir eventuais falhas na estimativa do volume de trabalho para cada UC.

6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 
Student’s working hours include: the direct contact with the teaching staff, the time related to report and 
project writing (individually or in group), seminars, individual study and evaluation. The time allocated to 
each course is specifically verified using information provided by the students on regular inquests 
evaluating this parameter. 
The evaluation of the mean average work load for each course is evaluated considering:
Students’ monitoring, an analysis by the teaching staff of the educational objectives for each course and 
the amount of work allocated by students, and whenever needed, the credits, the educational objectives 
are corrected in order to correct potential gaps or omissions in the estimates of the work load allocated to 
each course.

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

As normas de avaliação da aprendizagem estão previstos no regulamento institucional de avaliação, 
homologado pelo reitor. O funcionamento de cada disciplina é avaliado pelos alunos através de um 
relatório apresentado aos professores e à Comissão Coordenadora onde o regente deve fazer uma análise 
crítica dos resultados e propor soluções. Através deste relatório, os órgãos diretores da Faculdade 
avaliam a adequação da avaliação aos objetivos de aprendizagem.
A Comissão do curso, através da análise dos resultados da avaliação dos alunos nas diversas UCs e do 
desempenho dos docentes, pode identificar falhas e atuar em conformidade. Os alunos têm mecanismos 
institucionais para garantir se a avaliação da aprendizagem é feita em função dos objectivos da UC, 
nomeadamente através do Conselho Pedagógico, onde estão representados. Existe ainda a possibilidade 
de recorrer ao provedor de estudante.

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

Evaluation rules are clearly established in the institutional evaluation document, which is ultimately 
homologated by the Rector. Students have to fill regular inquests about the day-to-day course details and 
the results of these reports are available to the each teacher and to the coordination of the MSc course. 
Each teacher has to consider the outputs of these inquests and suggest any modifications, if these are 
considered as necessary or appropriate.
The course coordination will also use the above-mentioned results to identify potential gaps and act as 
adequate. Students have institutionally defined tools to guarantee that the acquisition of skills is in 
accordance to course objectives. This is possible both through their representation in the Pedagogic 
Council and the students liaison-person. 

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 
As unidades curriculares que compõem o plano de estudos estão orientadas de modo a fornecer aos 
alunos uma forte componente prática de modo a estimular o espírito de pesquisa e incentivar o trabalho de 
investigação científica. Tratando-se de um 2º ciclo, os alunos são fortemente incentivados pelos docentes 
a assistir a teses de mestrado e doutoramento na área, bem como a seminários e palestras promovidos 
pelo centro de investigação- CCMAR, permitindo-lhes assim um contacto com a realidade atual dentro das 
várias temáticas. 
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6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
The units that make up the curriculum are geared to provide students with a strong practical component to 
stimulate the spirit of research and encourage scientific research work. In the case of a 2nd cycle, students 
are strongly encouraged by teachers to attend masters and doctoral theses in the area as well as seminars 
and lectures promoted by CCMAR research center, allowing them a contact with the current reality within 
the various themes.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos 

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2011/12 2012/13 2013/14

N.º diplomados / No. of graduates 12 7 11

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 3 4 5

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 6 3 6

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 3 0 0

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

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3. 

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

O sucesso escolar nas várias áreas científicas para o período de 2010-2014 foi elevado, tendo-se registado 
para este ultimo ano, 7 UCs com 100% de aprovação e outras 7 com taxas de aprovação compreendidas 
entre 71-95%. Estes valores foram semelhantes para o período anterior (2012-2013), registando-se neste 
período 9 UCs com 100% de aprovação e 5 UCs com taxas de aprovação entre 75-87%. Esta tendência é 
evidente em anos anteriores (74-100% para 2011/2012; 86-100% para 2010-2011).
Existe uma relação entre a área científica/unidade curricular com a média/taxa de aprovação. UCs nas 
áreas da Matemática e C. Pescas, que envolvem ambas cálculo matemático e estatístico, têm taxas de 
aprovação e médias de classificação mais baixas (71 e 80% e 12-13 valores, respectivamente) em relação a 
outras áreas científicas, como a aquacultura, tecnologia e gestão de recursos naturais. Denota-se portanto 
uma maior motivação dos alunos e respectivo sucesso escolar para estas áreas.

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

School success in various scientific fields for the period 2010-2014 was elevated, having recorded for this 
last year, 7 UCs with 100% approval and other 7 with approval ratings between 71-95%. These percentages 
were similar to the previous period (2012-2013), where 9 UCs had 100% approval and only 5 registered 
percentages between 75-87%. This trend is also evident in previous years (74-100% for 2011/2012; 86-100% 
for 2010-2011). There is a relationship between the scientific area/curricular unit with the average approval 
rate/media classifications. UCs in the areas of mathematics and Fisheries sciences, involving both 
mathematical and statistical calculation, have lower rates of approval and rating averages (71 and 80% and 
12-13 values, respectively) compared to other scientific areas such as aquaculture, technology and 
management of natural resources. Therefore this trend denotes a greater motivation of students and 
school success for these areas.

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

A avaliação do sucesso escolar é monitorizada anualmente pelos docentes quer no decorrer das horas de 
contacto, quer através dos resultados da avaliação dos alunos. Compete a cada docente tomar as medidas 
para a melhoria da taxa de sucesso da UC que leciona, mantendo o seu grau de exigência. Através dos 
resultados dos inquéritos sobre a perceção e aprendizagem realizados pelo Gabinete de Avaliação e 
Qualidade aos alunos, o docente adquire alguma informação que pode ser usada para melhorar a 
qualidade da UC que leciona. No entanto, até ao momento os dados obtidos para o MAP tem sido 
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inconclusivos, pelo que esta ferramenta não tem sido útil para melhorar a qualidade do ensino. Sendo 
assim, apoiamo-nos basicamente nas reuniões que estabelecemos com os docentes e alunos no início e 
fim do curso. Nesta reunião tenta-se encontrar soluções para os problemas previamente identificados e 
em particular questões relacionadas com a melhoria e actualização dos conteúdos programáticos. 

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
The evaluation of educational achievement is monitored annually by teachers, both along the scholar 
period during the classroom teaching and after assessing the results of the students’ evaluation. It is up to 
each teacher to take measures to increase the success rate of the subject that teaches, while maintaining 
its level of demand. Through the results of the perception and learning surveys conducted by the Gabinete 
de Avaliação e Qualidade, each teacher gets some information that can be used to improve the quality of 
the course unit. However, so far the data obtained for the MAP has been inconclusive, so this tool hasn't 
been useful to improve the quality of education. Therefore, the commission supports basically the 
meetings established with teachers and students at the beginning and end of the course. At this meeting 
we try to find solutions to the problems previously identified and in particular issues related to the 
improvement and updating of the syllabus.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de 
estudos / Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.

89

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that 
obtained employment in other areas of activity

0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of 
graduates that obtained employment until one year after graduating

89

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas. 

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6. 

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante 
do ciclo de estudos e respectiva classificação (quando aplicável). 

- Centro de Ciências do Mar-CCMAR (classificado previamente como Excelente)

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

-Centre for Marine Sciences-CCMAR (classified in previous years as Excellent)

7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas 
internacionais com revisão por pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos 
(referenciação em formato APA):

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/5e7a9dfa-0b72-3314-4d00-544e17fa0517
7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/5e7a9dfa-0b72-3314-4d00-
544e17fa0517
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento 
económico. 

As atividades científicas e tecnológicas têm um impacto direto no programa de formação do 2º ciclo, bem 
como no desenvolvimento económico da região, que deriva do contacto com indústrias de aquacultura ou 
afins e de projetos científicos que alguns docentes do ciclo de formação possuem em conjunto com as 
mesmas. Esta cooperação é fortemente beneficiada pelo equipamento científico disponível nos 
laboratórios da UAlg e pela exposição internacional dos docentes que fazem parte do ciclo de estudos.

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

Scientific and technological activities have a direct impact on the 2nd cycle training program, as well as in 
the economic development of the region, which is derived from contact with aquaculture industries or 
related and scientific projects that some teachers of the training cycle have together with those. This 
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cooperation is greatly benefited by the scientific equipment available in the UAlg laboratories and the 
international exposure of the teachers who are part of the course.

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

Lista de projetos nos quais os docentes do mestrado em Aquacultura e Pescas estão envolvidos, quer 
através da investigação que realizam pela Universidade do Algarve, quer através dos centros de 
investigação a que pertencem, entre os quais o CCMAR tem um papel preponderante:
- Projetos financiados pelo programa operacional PROMAR: 5 projetos actuais em vigor na área das 
Pescas e Aquacultura, nos quais se inserem os temas: Conservação de recursos genéticos da ostra 
portuguesa, desenvolvimento de ferramentas para a reprodução do linguado Senegalês, Pesca da Cavala, 
entre outros:
- Projetos financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT): 19 projetos durante o período de 
2009-2014, dos quais 11 projetos encontram-se em vigor. Os projectos mencionados englobam várias 
áreas, desde a investigação em biologia marinha, pescas, bioquímica e biotecnologia, gestão de recursos 
e conservação, mapeamento.
-Projetos/contratos com empresas: 6 em diversas áreas. 

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

List of projects in which the teachers of the masters in Aquaculture and Fisheries are involved, either 
through research that perform at the University of the Algarve, whether through research centres to which 
they belong, among which the CCMAR has a preponderant role:
-projects financed by the operational programme PROMAR: 5 ongoing projects in the areas of Fisheries 
and Aquaculture, with the topics: Conservation of genetic resources of the Portuguese oyster, 
development of tools for the reproduction of the Senegalese sole, Fishing mackerel, among others;
-projects financed by the Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT): 19 projects during the period 2009-
2014, of which 11 projects are ongoing. The projects mentioned encompass various areas, such as 
research in marine biology, fisheries, biochemistry and biotechnology, resource management and 
conservation, mapping;
-Projects/contracts with companies: 6 projects in several areas.

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 
A atividade científica dos docentes envolvidos no programa de formação é avaliada diretamente pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia e União Europeia através da sua participação em projetos de I&D e 
número e qualidade das publicações realizadas. Os resultados das avaliações dos seus projetos e 
respetivo financiamento permitem ao docente posicionar-se e avaliar os aspetos em que é preciso 
introduzir melhorias. Indiretamente os docentes são também avaliados através da avaliação periódica 
realizada às unidades de I&D de que os mesmos fazem parte e para as quais estão estabelecidos 
requisitos mínimos por membro efetivo financiado. A rede de colaborações e atividades desenvolvidas em 
parceria promovidas pelos centros de I&D, permite o estabelecimento de padrões, contactos com 
estruturas organizacionais mais eficientes, e facilita a troca de boas práticas e a introdução de melhorias.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 
The scientific activity of the teachers involved in the training program is evaluated directly by the 
Foundation for Science and Technology and the European Union through its participation in R & D projects 
and number and quality of publications made. The results of their projects evaluations and funding allow 
each teacher to position himself and evaluate the aspects improvements need to be made. Indirectly, 
teachers are also evaluated through regular assessment carried out in R & D units of which they are part 
and for which are established minimum requirements for an effective member financed. The network of 
collaborations and activities developed in partnership promoted by R & D centers, allows the 
establishment of standards, contacts with more efficient organizational structures, and facilitates the 
exchange of good practices and the introduction of improvements.

7.3. Outros Resultados 

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3 

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e 
formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos. 

A Faculdade de Ciências e Tecnologia da UALG e os seus docentes através dos Centros de Investigação e 
Desenvolvimento prestam Serviços à Comunidade através da realização de seminários, workshops, 
colóquios e ações de Formação. Na área da aquacultura e pescas esta envolve a realização de teses de 
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mestrado, consultoria, palestras de divulgação da atividade científica e promoção da oferta educativa em 
escolas secundárias na região do Algarve.
Vários docentes de MAP são revisores e editores associados de revistas ISI, pertencem a comités técnicos 
internacionais e nacionais de organização de eventos de divulgação científica e têm participado na 
lecionação de disciplinas de mestrado e doutoramento noutras universidades bem como na supervisão de 
doutorandos e pós-doutorandos noutras instituições.
A execução de vários projetos QREN e PROMAR efectuados em parceria com empresas regionais 
beneficiam diretamente dos resultados da investigação científica e tecnológica realizada.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main 
scientific area(s) of the study programme. 

The Faculty of Science and Technology of the UALG and their teachers through the Research and 
Development Centers, provide services to the community through seminars, workshops and training 
activities. In the area of aquaculture and fisheries, this involves conducting master thesis, consultancy, 
dissemination of lectures of scientific activity and promotion of educational provision in secondary 
schools in the Algarve region. Several MAP teachers are associated reviewers and editors of ISI 
magazines, belong to international and national technical committees of scientific dissemination and event 
organization and have taught masters and doctoral courses in other universities and have supervised PhD 
students and postdocs in other institutions. Running multiple QREN and PROMAR projects, carried out in 
partnership with regional companies, benefit directly from the results of scientific and technological 
investigation.

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

Um contributo importante é a afirmação na região de uma formação avançada em áreas estratégicas. Em 
consequência, são acolhidos na região encontros nacionais e internacionais tai como: Encontro Nac. 
Estudantes de Biologia, The Inter. workshop of Interdisciplinar approaches in Fish skeletal Biology; 
Fishgametes, Inter. Symp. Reprod. Physiol of Fish, entre outros, contribuindo assim para uma aumento da 
visibilidade nacional e internacional da UAlg bem como da região, para além do impacto regional da 
criação de spin-offs por alunos e/ou docentes (Bivalvia e SPAROS).
Participação dos docentes em palestras nas escolas básicas e secundárias (equipa UAlg) e ações de 
divulgação da investigação (dia aberto da UAlg, noite do investigador, entrevistas e reportagens na 
comunicação social local e nacional
-Os ex-alunos do mestrado em Aquacultura e Pescas integraram os quadros das empresas SPAROS, Lda, 
Bivalvia, AquaAlvor, Necton, Tunipex, Companhia das Pescarias do Algarve, entre outras.

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

An important contribution is the affirmation of Algarve region on advanced training in strategic areas. As a 
result, are hosted in the region, national and international meetings such as the Nat. meeting of students of 
biology, The Inter. workshop of Interdisciplinar approaches in Fish skeletal Biology, Fishgametes, Inter. 
Symp. Reprod. Physiol of Fish, among others, thus contributing to an increase in the visibility of Algarve 
and specifically of UAlg. The creation of spin-offs companies by former students and/or teachers (Bivalvia 
and SPAROS) also demonstrates this capacity.
Participation of teachers in schools lectures (team UAlg) and actions for the dissemination of scientific 
research (open day at the UAlg, night of the investigator, interviews and reports in the media.
Former students from the master in Aquaculture and Fisheries were contracted by local companies such 
as SPAROS, Lda, Bivalvia, AquaAlvor, Necton, Tunipex, Companhia das Pescarias do Algarve, among 
others.

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

O conteúdo da informação divulgada ao exterior é adequado sempre que se verifiquem alterações ou 
ajustamentos ao curso, como por ex: mudança no regime de funcionamento, alterações ao plano de 
estudos, alterações no regulamento de avaliação, etc. As informações são divulgadas essencialmente 
através da página web da UAlg e da FCT. O mestrado tem na página uma caraterização do mesmo, 
incluindo objetivos a saídas profissionais, bem como plano de estudos que por sua vez remete para a 
Ficha das UCs.
A UAlg realiza anualmente atividades de divulgação nas escolas secundárias sobre a oferta formativa, bem 
como em feiras e outros eventos na área da educação. Existe também a “equipa UAlg” que propõe um 
conjunto de palestras realizadas por docentes. 
A Rádio Universitária do Algarve (RUA FM) divulga os grandes acontecimentos científicos e tecnológicos. 
Também há uma grande divulgação tanto da oferta formativa como de eventos científicos ou tecnológicos 
na rede social facebook.
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7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the 
education given to students. 

The content of the information disclosed to the outside is suitable whenever there are changes or 
adjustments of the course, such as changes in the organization policies, changes to the curriculum, in the 
valuation regulation, etc. The information disclosed abroad is primarily through the website of UAlg and 
FCT. Our master has a webpage that provides a characterization of the degree, information regarding 
objectives and career opportunities. The UAlg annually conducts outreach activities in secondary schools 
on the training offer, as well as in fairs and other educational events. Study visits offered to secondary 
schools and 3rd cycle, are another disclosure mechanism. There is also the "UAlg team" that proposes a 
set of free lectures, accessible to all publics. The Algarve University Radio (FM STREET) discloses the 
major scientific and technological developments. There is also a wide dissemination of both the training 
offer and scientific and technological events in facebook.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados na instituição / Percentage of foreign students 14.8

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

0

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

0

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 8.3

Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 0

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos 

8.1.1. Pontos fortes 
1-Corpo docente de qualidade e com visão prática;
2- Reconhecimento do mestrado a nível nacional e internacional
3- Grau elevado de Internacionalização dos docentes quer mediante colaborações em projectos de 
investigação com outras Universidades e empresas estrangeiras, quer através do reconhecimento da 
investigação realizada além-fronteiras. Este ponto permite aos alunos do MAP terem acesso a contactos 
internacionais para a realização dos projectos de tese e para futura empregabilidade a nível internacional;
4- Colaborações com outras instituições internacionais, nomeadamente com as Universidades de Ghent, 
Wagningen e Bergen;
5- Internacionalidade: Aulas leccionadas em inglês; 
6- Multiplicidade cultural dos alunos. Este ponto permite aos alunos tomar contacto com outras realidades 
e culturas; 
7- Existência de estruturas específicas, de apoio à aquacultura e pescas. Estas estruturas estão 
disponíveis para a realização de aulas práticas e para a elaboração de projectos de tese. Possuem 
técnicos responsáveis que assessoram os estudantes nas rotinas zootécnicas diárias. 
8- Existência de um sector Aquícola e Pesqueiro associado na região do Algarve;
9- Historial na formação pós-graduada nas Ciências do Mar desde 1992. O mestrado em aquacultura e 
Pescas sofreu alterações para se adaptar à estratégia científica e pedagógica da Universidade do Algarve e 
ao sistema Europeu de Bolonha; 
10- Pluridisciplinaridade do corpo docente. Os docentes no mestrado em Aquacultura e Pescas abrangem 
áreas como a piscicultura, reprodução, cultivo de organismos vivos, nutrição em peixes, gestão e 
conservação de stocks, modelação, biologia e ecologia pesqueiras, biologia celular e molecular;
11- Forte ligação com os projectos de investigação e com centros de investigação (CCMAR, CIIMA, IPMA) 
que absorvem muitos dos alunos quer para elaboração de teses, quer posteriormente no mercado de 
trabalho;
12- Boa relação oferta formativa vs valor das propinas. O valor das propinas do mestrado tem mantido o 
seu valor constante ao longo dos anos não afetando a qualidade da formação prestada.
13- UCs que integram aulas práticas e duas unidades curriculares que integram só trabalho prático tanto 
na área da aquacultura como das pescas. Este tipo de formação transmite ao aluno uma importante 
experiência técnica.
14- Facilidade na obtenção de informação acerca do mestrado e resposta rápida através de emails 
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dedicados: fctmestrados@ualg.pt; fctdirmap@ualg.pt; informação pedagógica disponibilizada online 
através de uma plataforma (tutoria electrónica). 
15- Bom ambiente de trabalho e boa relação professor-aluno;
16- Forte ligação ao meio empresarial;
17-O plano de estudos contém um vasto conjunto de unidades curriculares que requerem e promovem 
trabalho de pesquisa, autónomo ou em grupo, estimulando deste modo o espírito critico e de investigação 
de temas científicos.
18-Empreendedorismo que resultou na criação de empresas por parte de alguns alunos do curso.

8.1.1. Strengths 
1-High quality teaching capacity with a practical vision of the course; 
2-Master's recognition at national and international levels; 
3-High degree of internationalization of teachers either through collaborations on research projects with 
universities and foreign companies, or through the recognition of the quality of research across borders. 
This allows students to have access to MAP international contacts to perform their thesis projects which 
have also implications on future employability; 
4-Colaborations with other international institutions such as the Universities of Ghent, Wagningen and 
Bergen; 
5-Internationality: lectures in English; 
6-Cultural multiplicity of students. This allows students to have contact with other realities and cultures;
7-Existence of specific support structures for aquaculture and fisheries. These structures are available for 
conducting practical classes and for the development of thesis projects. These facilities are supported by 
technicians, responsible for advising students in the daily zootechnical routines. 
8-Existence of an Aquaculture and Fishing sector (several companies) in the region; 
9-Long history of postgraduate training in marine sciences since 1992. The master in aquaculture and 
fisheries has undergone changes to adapt to the scientific and pedagogical strategy of the University of 
the Algarve and to the European model of Bologna; 
10- Multidisciplinarity of the teaching team integrating the master. Teachers in the master of Aquaculture 
and Fisheries cover areas such as pisciculture, reproduction, cultivation of living organisms, fish nutrition, 
conservation and management of stocks, modelling, fisheries biology and ecology, cellular and molecular 
biology;
11-Strong connections with research projects and research centres (CCMAR, CIIMA, IPMA) that absorb 
many of the students to develop thesis and also provide training support and job possibilities; 
12-Good formative offer vs. the value of inscription fees. The inscription fee in our master has maintained a 
constant value over the years, not affecting the quality of the training provided. 
13-UCs that integrate practical classes and two UCs that integrate just practical work both in the area of 
aquaculture and fisheries. This type of training provides the student a valuable technical experience.
14-Information on the MSC easily available and with rapid response through dedicated emails: 
fctmestrados@ualg.pt; fctdirmap@ualg.pt. Pedagogic information available through an online platform. 
15-Good working environment and good teacher-student relationships; 
16-Strong links to the business community; 
17-The course plan contains a wide range of curricular units that require and promote individual and group 
research work, thus stimulating critical spirit and scientific research. 
18- Promotion of entrepreneurship that resulted in the creation of new companies (spin-off companies) by 
some students of our master.

8.1.2. Pontos fracos 
A análise SWOT realizada em conjunto com os docentes do mestrado em Aquacultura e Pescas, com a 
comissão do mestrado e com uma comissão de alunos que integram representantes de ambos anos 
lectivos, identificou os seguintes pontos fracos: 
1- Falta de integração do mestrado com outras universidades nacionais, nomeadamente através de 
parcerias que permitam os alunos receber formação em outras instituições nacionais em troca do mesmo 
serviço na Universidade;
2- Necessidade de reconversão/restruturação das infra-estruturas relacionadas com a aquacultura, que 
dão apoio à elaboração de teses e aulas práticas. A maior parte das instalações dedicadas à manutenção 
de organismos vivos em cativeiro requer cuidados constantes devido ao uso de água salgada e 
necessitariam de apoio financeiro para a sua manutenção (tanques, sistemas de filtração, estantes de 
suporte);
3- Impossibilidades dos alunos realizarem trabalhos práticos/experiências nas infra-estruturas da 
Universidade sem recorrerem a apoio dos projectos dos docentes. Este fato leva a que grande parte da 
investigação realizada dependa directamente das temáticas aprovadas em projectos, limitando a 
capacidade “criativa” dos alunos; 
4-Dificuldade em assegurar a colaboração de docentes de áreas muito específicas (por ex: selecção animal 
em aquacultura), sendo necessário recorrer à contratação de serviços externos nesta áreas, também eles 
não fáceis de conseguir;
5-Algumas unidades curriculares (Ex: Estatística) muito gerais e pouco aplicadas à Aquacultura ou Pescas 
e que poderiam ser leccionadas com uma visão prática para o mestrado; 
6- Falta de incentivo para os alunos do mestrado frequentarem ações de empreendedorismo; 
7- Contactos de curta duração com outras instituições/programas poderiam ser integrados nas UCs de 
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trabalho prático (em Aquacultura ou Pescas). Os cursos especializados de formação que programas como 
o Aquaexcel ou COST Actions oferecem poderiam contabilizar créditos.

8.1.2. Weaknesses 
The SWOT analysis was conducted by the professors involved in the master of Aquaculture and Fisheries, 
with the master´s commission and with the students´ committee, who comprise representatives from both 
academic years, and has identified the following weaknesses:

1-Lack of integration with other national universities in particular through partnerships that allow students 
to receive training in other Portuguese institutions in exchange for the same service at our University; 
2-Need for reconversion/restructuring of aquaculture-related infrastructures that support the practical 
works developed during thesis and during practical classes. Most of the facilities dedicated to the 
maintenance of living organisms require constant care due to the use of saltwater. These facilities would 
benefit from an injection of financial support for their maintenance (tanks, filtration systems, shelving 
support);
3-Impossibility to conduct practical works or experiments at the University infrastructures without financial 
support from ongoing projects. This leads to a research dependence, directly on the thematic of the 
approved projects, limiting the "creative” capacity of students to undergo other topics during their thesis 
dissertation; 
4-Difficulty in securing the collaboration of teachers of very specific areas (e.g. animal selection in 
aquaculture), being necessary to hire external services for which internally we do not have competences;
5-Some UCs are more general (e.g. Statistics) and could be taught with a practical vision for the master 
areas; 
6-Lack of incentive for masters students attending actions of entrepreneurship;.
7-Short term contact with other institutions/programs/courses could be integrated into the UCs of 
“Practical work”. Training programs like Aquaexcel or COST Action offer practical courses integrated in 
the area of the master that could account for credits in some UCs;

8.1.3. Oportunidades 
As oportunidades identificadas durante esta análise foram: 
1- Boa localização em relação aos recursos envolventes. A Universidade do Algarve localiza-se a poucos 
Kms da costa, representando um bom local de estudo, tanto na área da Aquacultura como das Pescas, 
permitindo uma melhor oportunidade de conhecer, estagiar, trabalhar em empresas de aquacultura, do 
setor da pesca ou centros de investigação; 
2- Oferta para expansão a países de língua oficial portuguesa -Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique- 
países estes que possuem uma necessidade de recursos técnicos com esta formação específica e de 
qualidade; 
3- Flexibilidade nas temáticas abordadas, muitas vezes com a possibilidade de serem adaptadas à 
realidade dos alunos dos países que participam no mestrado. Por exemplo, muitas aulas são dadas com 
exemplos aplicáveis não só à realidade Europeia como também a outros continentes, e em caso 
necessário são feitas tutorias especiais para auxílio de alunos com mais dificuldades (incluindo no inglês);
4- Prestígio da instituição na área;
5- Único mestrado em Aquacultura e Pescas em Portugal leccionado em inglês;
6- Oportunidade de acesso a uma rede Europeia de ensino na área;
7- Infra-estruturas adequadas e capacidade de melhor explorá-las no sentido prático;
8- Unidades curriculares com formação teórica e prática muito próxima da realidade do mercado e que 
transmitem bons conhecimentos e uma boa formação prática.
9- 

8.1.3. Opportunities 
The opportunities identified in our SWOT analysis are: 
1-Good location in relation to surrounding resources (sea, lagoons, rivers). The University of the Algarve is 
located a few kilometres from the coast, representing a good study area, for both the fields of Aquaculture 
and Fisheries, allowing a better opportunity to learn, practice, and work in aquaculture or fishery sectors or 
in research institutes;
2-Offer to expand to the Portuguese speaking countries-Brazil, Angola, Cabo Verde, Mozambique- that 
have a need for technical resources within this specific training and quality;
3-Flexibility in the themes addressed, many times to be adapted to the reality of students from countries 
participating in the master. For example, many classes are given with examples applied not only to the 
European reality but also to other continents. Moreover, tutorial special sections are made to help students 
with more difficulties (including English); 
4-The institution has a prestige in the area;
5-We are the only master in Portugal specific for Aquaculture and Fisheries, that imparts all lectures in 
English; 
6-The students have an opportunity of access to a European network of education in the area; 
7-Dedicated infrastructures and ability to better exploit them in the practical sense. 
8-Course units with theoretical and practical training very close to the reality of the market and that convey 
good knowledge and a good training practice.
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8.1.4. Constrangimentos 
Os constrangimentos identificados durante esta análise foram:
1- Outras ofertas de mestrados na mesma área a nível nacional (Universidade Politécnica de Leiria-polo de 
Peniche, Universidade do Porto).
2-Limitações à mobilidade dos estudantes entre infra-estruturas de investigação (trabalho de campo, Ria 
Formosa, Portos de pesca, empresas do sector aquícola). Embora exista um serviço de transporte da 
Universidade que apoiam as actividades ligadas à docência, este serviço não contempla trabalho de 
campo ou outras actividades de investigação que levem à deslocação dos alunos para trabalhar em 
investigação.
3- Meios de transporte público entre Faro e a Universidade caros para estudantes.
4- Dificuldades na contratação de técnicos e docentes.
5-Embora exista um sistema de inquéritos on-line sobre a Perceção Ensino-Aprendizagem de Alunos e 
Docentes (PEAad), os resultados não são estatisticamente significativos devido ao reduzido número de 
alunos que preenche os formulários, sendo difícil de avaliar a contribuição especialmente dos alunos para 
melhorar o sistema de ensino no mestrado. Estes mesmos formulários deveriam ser disponibilizados em 
inglês;
6- Dificuldade em obter salas que possam ter um caracter multifuncional e que possam ser adaptadas às 
necessidades especiais de cada aula prática não convencional (laboratório normal);
7-Excesso de trabalho burocrático por parte dos docentes;
8-Restrições em verbas para aquisição de bibliografia para a biblioteca da Universidade;
9-Falta de verba para pagamento de deslocações para júris de mestrado;
10- Situação geográfica da Universidade do Algarve- O fato de estarmos situados numa zona periférica do 
país produz vários constrangimentos ao desenvolvimento e implementação de empresas que absorvam os 
alunos no mercado de trabalho.

8.1.4. Threats 
The constraints identified during this self-evaluation exercise were: 
1-Other masters’ offered in Portugal in similar areas (Polytechnic University of Leiria-Peniche, University of 
Oporto); 
2-Limitations on the mobility of students between research infrastructures (fieldwork, Ria Formosa, fishing 
ports, aquaculture companies). Although there is a bus service that support University activities related to 
teaching, this service does not include fieldworks or other research activities developed by students;
3-Public transportation between Faro and the University expensive for students; 
4-Difficulty of hiring teachers and specialized technicians to support classes;
5-Although there is a system of online surveys about the quality of the master structure (PEAad), the 
results are not statistically significant due to the small number of students who fill out the forms, being 
difficult to assess the contribution of students to improve the education system in the master;
6-Difficulty in obtaining rooms that may have a multifunctional character and which can be adapted to the 
special needs of some practical classes; 
7-Excess of bureaucratic load requested to teachers; 
8-Funding restrictions for the acquisition of bibliography for the Library of the University. 
9-Lack of funds for payment of travel/accommodation expenses to juries of masters; 
10-Geographical situation of the University of Algarve-the fact that we are located in a peripheral area of 
the country produces various constraints to the development and implementation of companies that would 
absorb the students into the market.

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 
Promover uma maior interação com cursos de mestrado semelhantes em outras Universidades, 
nomeadamente com o mestrado da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche e o 
mestrado de Ciências do Mar e Recursos Marinhos da Universidade do Porto. Têm-se estabelecido 
contactos neste sentido, promovendo a possibilidade de os alunos do mestrado em Aquacultura e Pescas 
da Universidade do Algarve poderem assistir a workshops ou módulos intensivos que estas Universidades 
possam proporcionar, pois possuem mais-valias em algumas áreas de especialização, carentes no corpo 
docente da nossa instituição. O oposto também tem sido uma realidade. Já este ano abriu-se a 
possibilidade, para a área da Reprodução, de docentes da nossa Universidade irem leccionar unidades 
curriculares mais específicas nesta área. Estamos em diálogo para que no próximo ano possamos alargar 
esta colaboração aos alunos da UAlg para UCs com mais valências nessa Instituição. Esta colaboração 
implicaria uma redução de custos associados ao corpo docente que poderiam ser canalizados para outras 
actividades deste mestrado. Para além disso permite aos alunos tomar conhecimento com outras 
realidades e conhecer outras instituições, enriquecendo o seu Know-how em determinadas matérias. 
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9.1.1. Improvement measure 
Promote greater interaction with similar masters at other universities such as the Master in Aquaculture 
from the “Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar” from Peniche and the master in Marine 
Sciences and Marine Resources from the University of Oporto. We have established contacts with these 
institutions to promote the possibility of students from our master to attend workshops or intensive 
modules that these Universities and the opposite has also been a reality. This year, it was opened the 
possibility of some UAlg teachers to give specific courses in the reproduction area at the master in 
Aquaculture from Peniche, and we are in dialogue so that next year we can broaden this collaboration to 
students from the UAlg to visit their facilities and attend to specific seminars in their stronger areas. This 
collaboration would imply a reduction in costs associated with external teaching contracts. In addition this 
action would allow students to know other realities and enrich their know-how in specific topics.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Esta acção tem uma prioridade alta-média e já está a ser implementada neste ano letivo com a ideia de 
alargar a área de acção para outras instituições a longo prazo. Alguns directores de mestrado de cursos 
semelhantes já foram contactados no sentido de proporcionarem o programa curricular dos cursos que 
coordenam. Estabeleceram-se algumas reuniões de modo a entender as necessidades dos mestrados 
envolvidos e discutir as possibilidades de colaboração. Estão previstas outras reuniões para o próximo 
ano curricular. 

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
This action takes a middle-high priority and is already being implemented this year with the idea of 
extending the area of action to other institutions at long-term. Some directors of masters have already 
been contacted to provide the studies plan of the masters they coordinate. Some meetings were 
established in order to understand the needs of the masters involved and discuss the possibilities of 
collaboration. Other meetings are already scheduled for the next year. 

9.1.3. Indicadores de implementação 
Realizar-se-ão reuniões com os intervenientes (comissões de mestrado, alguns docentes envolvidos nas 
actividades de colaboração) de modo a verificar se os contactos e propostas estabelecidos podem ser 
levados a cabo e estão a ser implementados. Nesta intervenção participará também a Faculdade de 
Ciências e Tecnologia (FCT) da Universidades do Algarve, que deverá dispor das ferramentas adequadas 
de apoio a estas medidas (salas e meios de apoio à docência para receção de outros alunos, meios de 
transporte para os alunos da UAlg poderem deslocar-se a outras Universidades, etc..) para a execução 
destas propostas.

9.1.3. Implementation indicators 
Meetings will be held with stakeholders (master's commissions, some teachers involved in collaborative 
activities) in order to verify that the contacts and proposals drawn up can be carried out and are being 
implemented. In this intervention will participate also the Faculty of Science and Technology (FCT) from 
the University of Algarve that will provide appropriate tools (class rooms and teaching support facilities for 
receiving other students, means of transport for the students of UAlg to move to other Universities, etc..) 
for the implementation of these proposals.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 
No próximo quadro comunitário de apoios (fundos regionais) temos prevista a possibilidade de apresentar 
uma proposta que visa apoiar financeiramente a reconversão/restruturação de uma unidade de apoio à 
docência na área da Aquacultura e Pescas, já existente na Universidade do Algarve- o laboratório húmido 
do LEOA. Esta infra-estrutura tem servido ao longo dos anos para apoiar alguma investigação realizada 
pelos docentes da UAlg, especialmente na área da biologia marinha (cultivo de organismos marinhos, 
pescas, ecologia, biotecnologia marinha, entre outros), sendo estas instalações um dos pilares para a 
execução prática de experiências durante as aulas do nosso mestrado. São várias as UCs (Biologia e 
ecologia pesqueira, Cultivo de alimento vivo e larvicultura, Técnicas em Biologia Reprodutiva, Patologia 
em Aquacultura, Transformação dos produtos aquáticos, Projecto e Dissertação do projecto, Trabalho 
prático em aquacultura ou pescas) que utilizam esta infra-estrutura e que dependem dela para o êxito das 
suas aulas práticas. Esta característica é também transversal a outros mestrados e cursos de licenciatura 
(por ex: Biologia Marinha). Sendo assim, é de extrema relevância tentar melhoras as condições desta infra-
estrutura e promove-las junto da comunidade estudantil, de modo que tomem conhecimento que reunimos 
todas as condições para que possam desenvolver os seus projectos de investigação. A FCT tem feito um 
esforço ao longo dos anos para apoiar este laboratório, nomeadamente na compra de equipamentos e 
material necessário à reposição de outro existente, mas o fato de trabalharmos com água salgada 
promove a degradação das instalações a um ritmo mais elevado. 
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Entendemos que estas instalações podem ser revigoradas, não só através de um investimento com apoios 
comunitários e regionais, tal como referido anteriormente, necessário a curto prazo para melhorar as 
condições de trabalho, mas também pensamos que existe a possibilidade de criar e de promover estas 
instalações junto do tecido empresarial. Nos últimos anos na região do Algarve temos assistido a um 
incremento no esforço empresarial de pequenas empresas, criadas algumas delas por ex-alunos da UAlg 
formados na área da aquacultura. Pensamos que as nossas instalações e o pessoal técnico que as apoia 
poderiam auxiliar algumas das necessidades encontradas por estas empresas. Temos mantido algum 
contacto com algumas empresas de modo a entender como as nossas instalações poderiam também 
apoiar através da prestação de serviços este setor. Esta mais-valia, permitiria gerir as exigências 
financeiras destas instalações de uma forma mais rentável e mais independente das condições 
económicas da Universidade. De certo modo, outra das instalações da UAlg, cedidas ao CCMAR- Estação 
Experimental do Ramalhete- opera com um sistema semelhante, o que significa que o que simplesmente 
propomos é uma adequação da gestão do laboratório húmido à realidade actual. 

9.1.1. Improvement measure 
During the next call for financing support with regional funds (PROMAR program) the masters commission 
together with a group of researchers from the University of Algarve opened the possibility of submitting a 
proposal that aims to support financially the reconversion/restructuring of a teaching support unit in the 
field of Aquaculture and Fisheries that already exists at the University of Algarve-the LEOA wet-laboratory. 
This infrastructure has served over the years to support research activities undertaken by professors of 
the University, especially in the area of marine biology (cultivation of marine organisms, fisheries, ecology, 
marine biotechnology, among others) and essentially these facilities are one of the pillars for the 
implementation of practical experiences during our master classes. Several UCs (Biology and fisheries 
ecology, Cultivation of live food and larviculture, Techniques in reproductive biology, Pathology in 
Aquaculture, Transformation of aquatic products, Project and Project dissertation, Practical work in 
aquaculture or in fisheries) use this infrastructure and depend on it for the success of their experiments. 
These installations are also used by other masters and graduate courses (e.g.: degree and master in 
Marine biology). Therefore, it is of utmost importance to try to improve these conditions and promote them 
among our students, so that they realise that we meet all conditions to develop their research projects. The 
Faculty of Science and Technology has made an effort over the years to support the infrastructure, 
particularly in the purchase of equipment and material necessary for the replacement of old one, but the 
fact that we work with sea water promotes the degradation of premises at a higher rate.
We understand that this facility can be upgraded, not only through an investment with project funds, as 
mentioned earlier, but we also think that there is the possibility to create and promote these facilities within 
the corporate sector. In recent years in the region of Algarve we have witnessed an increase in the 
entrepreneurial effort of small businesses, some of them created by former students from aquaculture 
formed at the University of Algarve. We believe that our facilities and technical staff could support and 
assist some of the needs encountered by these companies. We have maintained contact with some 
companies (e.g: Bivalvia) in order to understand how our facilities could provide external services to this 
sector. The resulting incomes would support financially this facility in a more independent manner from 
the economic conditions in the University. Other facilities of the University of Algarve transferred to the 
Center for Marine Sciences-Ramalhete Experimental station operate with a similar system, which means 
that what we are proposing is simply a management adaptation to the current reality.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Esta acção tem uma prioridade média, o que significa que é uma questão relevante que não deve ser 
deixada de parte e que terá um tempo de implementação a curto-médio prazo, escalonado por fases. Numa 
primeira fase pensa-se reunir uma proposta válida para a reconversão/restruturação das instalações, 
integrar um grupo de intervenientes nessa proposta (docentes na área da UAlg, órgãos de gestão e 
decisão da FCT) e fazer um levantamento das necessidades a curto prazo para a melhoria das infra-
estruturas. Ao mesmo tempo contactaremos empresas do sector para entender que serviços poderíamos 
oferecer e fazer um levantamento das necessidades existentes de forma a integrar já um orçamento e uma 
previsão na proposta de financiamento regional. Também ao mesmo tempo entraremos em contacto com a 
Universidade para requerer apoio financeiro e logístico que possam complementar esta acção. Numa 
segunda fase tentaremos implementar uma lista de serviços prestados. 

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
This action has a medium priority, which means that it is a relevant issue that should not be left aside 
(implementation at a short-medium term, staggered by stages). Initially we plan to build a valid proposal for 
the reconversion/restructuring of facilities, integrating a group of actors in this proposal (teachers in the 
area of Aquaculture from the University of Algarve, management and decision-making of the Faculty of 
Science and Technology) and do a survey of the needs at a short-term for infrastructure improvements. At 
the same time contact companies in the sector to understand what services we could offer and make a 
survey of the existing needs in order to integrate a budget and a forecast in the draft of the financial 
proposal. Also at the same time we will be in contact with the University to require financial and logistical 
support to complement this action. In a second phase we will implement a list of services to be provided.
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9.1.3. Indicadores de implementação 
Estamos a contactar vários docentes que têm a sua actividade relacionada com a infra-estrutura do LEOA 
para participarem nesta proposta. Estes docentes farão parte do corpo docente do mestrado em 
aquacultura e Pescas mas também de outros mestrados relacionados com as ciências do mar. Serão 
realizadas algumas reuniões para discutir a viabilidade da proposta e serão decididos os passos a seguir.
Registo de trabalhos práticos realizados no LEOA onde deve ser incluído o nome do orientador, 
orientando, título e a duração dos trabalhos. 
Registo das estruturas de apoio ao cultivo dos organismos existentes que tenham sido utilizados pelos 
alunos durante a execução da tese (por exemplo numero de circuitos, tanques disponíveis, volume dos 
tanques e especificações, etc…), espécies e material biológico existente, registo das experiencias no local.

9.1.3. Implementation indicators 
We are in contact with several teachers (from several masters including ours) who have their activities 
related with the LEOA infrastructure to participate in this proposal. We pretend to conduct some meetings 
to discuss the feasibility of the proposal and to decide the following steps. 
A record of the practical work carried out in LEOA, including the name of the supervisor, student and the 
title and duration of the work will help to understand the needs of this structure. 
A registration of on-site experiences and all supporting structures for the cultivation of organisms used in 
the different thesis approaches (circuits, tanks, volume of the tanks and specifications, species).

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 
Fomentar a utilização das infra-estruturas existentes para a elaboração de trabalhos de investigação, 
nomeadamente possibilitando o acesso dos alunos às infra-estruturas da Universidade sem a necessidade 
de recorrer a fundos provenientes dos projectos dos docentes o que permite que muitas experiências de 
“baixo custo” (por ex: manutenção de organismos) possam ser realizadas nas infra-estruturas do LEOA. 
Esta medida vem no seguimento da acção que foi implementada no ponto anterior melhorando estas infra-
estruturas e dotando-as de um orçamento que possa ser utilizado nestes casos específicos. 

9.1.1. Improvement measure 
Promote the use of existing infrastructures, in particular allowing students access to infrastructures at the 
University without the need of having funds from projects. Many low-cost experiments (e.g. maintenance of 
organisms) can be made at LEOA facilities, supporting part of the students’ thesis program. This measure 
comes as a consequence of the action that was implemented in the previous point, improving these 
infrastructures and providing them with a budget which can be used in these specific cases.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Esta acção tem uma prioridade média-baixa já que até ao momento os alunos de mestrado em Aquacultura 
e Pescas sempre viram as suas ideias e planos de teses apoiados, embora muitas vezes tiveram que ser 
executados em outras instalações. No entanto estamos convictos que as infra-estruturas do LEOA podem 
suportar este plano e estas medidas.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
This action has a medium-low priority since so far the students of the master in Aquaculture and Fisheries 
always turn their ideas and plans supported though often had to be executed in other facilities. However 
we are convinced that the LEOA facilities can support this plan and these measures.

9.1.3. Indicadores de implementação 
Registo de trabalhos práticos realizados no laboratório húmido do LEOA onde deve ser incluído o nome 
do orientador, orientando, título e a duração dos trabalhos. 
Levantamento das estruturas de apoio ao cultivo dos organismos existentes (por exemplo numero de 
circuitos, tanques disponíveis, volume dos tanques e especificações, etc…), espécies e material biológico 
existente, registo das experiencias no local.
Toda esta informação deve ser transmitida ao responsável técnico das instalações e qualquer necessidade 
deve passar pela sua aprovação.

9.1.3. Implementation indicators 
Record of practical work carried out at the LEOA facilities which must include the name of the supervisor, 
the student name, the title and duration of the work. 
A survey of support structures for the cultivation of organisms (e.g. number of circuits, tanks available, 
volume of the tanks and specifications, etc.), existing species and biological material, registration of on-
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site experiments. All this information must be transmitted to the technician, responsible for the facilities 
and any need must pass for his approval.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 
Tentar que a docência de determinadas áreas, até agora asseguradas por docentes externos convidados, 
seja atribuída a docentes da Universidade do Algarve. O mestrado em Aquacultura e Pescas teve até ao 
ano passado (2013-2014) três unidades curriculares que funcionavam por módulos e que eram atribuídas a 
três docentes convidados. Embora esta componente possa ser vista de uma perspetiva favorável à tomada 
de conhecimento com outros investigadores de outras instituições, tem criado algumas lacunas e 
limitações quando às opções de escolha para teses de mestrado nestas áreas. No presente ano lectivo 
(2014-2015) reduzimos uma dessas dependências já que dois novos docentes puderam ser incorporados 
no leccionamento de uma destas unidades curriculares (Transformação dos produtos aquáticos), o que 
garante um melhor acompanhamento dos alunos e da matéria a leccionar ao longo do semestre. Há que 
referir que as UCs leccionadas por módulos intensivos de 1 semana produzem um desgaste muito elevado 
nos alunos, que devido ao cansaço e à intensificação do tema transmitido num curto espaço de tempo, 
produz desmotivação. Para além desta razão, os docentes convidados, todos eles provenientes de 
instituições ou empresas internacionais, por ser difícil de captar docentes nas áreas afectadas a nível 
nacional por diversas razões (carga lectiva em Portugal por vezes excessiva, falta de motivações, a 
Universidade do Algarve ser uma instituição periférica), têm dificuldade em assegurar projectos de 
mestrado nas suas áreas, já que muitos dos alunos não possuem capacidades financeiras para realizar a 
tese no estrangeiro. Sendo assim, observa-se uma diminuição de teses associadas às áreas afectadas 
pelos docentes convidados que pretendemos a curto prazo restituir. Estamos a fazer todos os esforços 
para nos próximos anos lectivos reduzir este número e que os docentes convidados não venham leccionar 
todo um modulo mas sim uma parte (1-2 conferencias) na qual sejam especialistas. 

9.1.1. Improvement measure 
The master commission in coordination with the FCT are trying that teaching of certain UCs, until now 
handled by external invited lecturers, could be assigned to professors from the University of the Algarve. 
The master in Aquaculture and Fisheries had until last year (2013-2014) three UCs that worked by intensive 
modules, taught by three guest lecturers. Although this component can be seen from a positive 
perspective in certain ways (students could have contact with other researchers from other institutions), it 
has created some gaps and limitations when students want to choose their master theses in these areas. 
Presently, we were able to eliminate one of those dependencies, since two new teachers could be 
incorporated into one of these UCs (Transformation of aquatic products). This action will ensure a better 
monitoring of students work and knowledge and the UC could be lectured throughout the all semester. It is 
necessary to mention that the UCs taught as a one-week intensive module produce high exhaustion of 
students who feel unmotivated due to the intensification of the theme conveyed in a short period of time. 
Apart from this reason, guest teachers have difficulty to ensure master projects in their areas, since many 
of the students do not have the financial capabilities to accomplish the thesis abroad. Thus, over the years 
we observed a decrease of thesis associated to areas affected by the invited lecturers. We are making 
more efforts for the next academic years to reduce this number and to invite external professors only to 
teach in specific seminars (1-2 conferences) of their specialization.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
A prioridade de implementação desta acção deverá ser a curto-médio prazo. Já conseguimos a atribuição 
de uma das UCs afectadas a dois docentes da UAlg para o segundo semestre do presente ano curricular e 
esperamos que no próximo ano letivo possamos ter outra UC também afetada a um dos docentes da UAlg. 
No entanto, outras UCs como Genética e Selecção em Aquacultura requerem um grau de especialização 
bastante concreto e que portanto só a médio prazo poderemos solucionar este problema.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
The implementation of this priority action must be in the short-medium term. We have already the 
assignment of one of the three UCs by two teachers of the University of Algarve (second semester), and we 
believe that for the next year we will have another UC also assigned to one of the teachers of our 
University. However, other UCs such as Genetics and Selection in Aquaculture require a degree of 
specialisation not found within our teaching structure. Therefore only at medium term we will be able to 
solve this problem.

9.1.3. Indicadores de implementação 
A comissão do mestrado realizará reuniões com a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do 
Algarve e com membros do Conselho Pedagógico de forma a procurar uma melhor solução para a 
atribuição de determinadas UCs leccionadas por módulos a docentes da própria universidade.
Serão realizados questionários aos alunos de forma a ter a precessão da eficácia da aprendizagem das 
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várias temáticas quando estas são leccionadas num espaço temporal mais alargado, dando tempo aos 
alunos de interiorizar os conceitos e de se familiarizar com os temas propostos e com o prórpio docente.

9.1.3. Implementation indicators 
The master commission will promote meetings with the Faculty of Science and Technology from the 
University of Algarve and with members of the pedagogical committee in order to find a better solution to 
the assignment of certain UCs to professors of the Faculty. 
Questionnaires will be carried out to students to have the precession of the effectiveness of learning 
several topics when these are taught in a broader timeline, giving time to students to integrate the 
concepts and familiarize themselves with the topics proposed and with the teacher.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 
Esforço na integração de algumas unidades curriculares (consideradas pelos alunos mais gerais e pouco 
aplicadas à Aquacultura e Pescas) numa componente mais aplicada à temática do mestrado, dando-lhes 
uma visão mais prática. Uma das UCs identificadas neste contexto tem sido a unidade curricular 
“Estatística”. Já em anos curriculares anteriores identificámos este problema através de reuniões com os 
alunos e com o próprio docente, e este ano lectivo conseguimos em parte solucionar o problema. A 
estatística, embora não sendo uma UC especifica da área do mestrado, é uma componente muito 
importante e essencial na investigação, mas é também uma UC com bastantes carências por parte dos 
alunos, especialmente num mestrado como o nosso com uma grande variedade multicultural. O grau de 
conhecimento dos alunos é bastante heterogéneo o que tem dificultado a aplicação prática dos conceitos 
base, quando estes não são ainda do conhecimento geral. Sendo assim, este ano propusemos uma 
medida para solucionar em parte o problema através do leccionamento desta UC em 3 módulos, com grau 
de exigência crescente e com a obrigatoriedade de realizar dois desses módulos. Os alunos mais bem 
preparados podem escolher os dois módulos mais avançados e os alunos com um grau de estatística 
mais básico podem escolher os módulos menos avançados. Esta acção de melhoria terá duas etapas, esta 
primeira que deverá operar durante este ano de transição e uma segunda etapa já em fase de 
implementação, na qual pretendemos separar a UC “Estatística “ (obrigatória) em três UCs opcionais de 3 
ECTs cada, adaptadas ao grau de conhecimentos dos alunos. Nesta prespectiva, os alunos terão que 
escolher duas das três UCs propostas para perfazer os 6 ECTs na mesma área. Este semestre temos 
realizado reuniões com os dois docentes desta UC e com o director do Departamento de Matemática de 
forma a elaborar um programa para cada UC e posteriormente apresentar a nova proposta para 
reestruturação desta unidade curricular com posterior aprovação do Conselho Cientifico. 

9.1.1. Improvement measure 
Effort in integrating some curricular units (considered more general by students and that could be more 
applied to Aquaculture and Fisheries) in a component more applied to the theme of the master's degree, 
giving them a more practical view. One of the UCs identified in this context is the UC "Statistics". Already 
in previous years we have identified this problem through meetings with students and with the teacher 
responsible for this UC and we have presented a preliminary solution for the present year in part to solve 
the problem. The UC “Statistics” whilst not being a UC specific of the area of the master, is a very 
important and essential component in research, but is also a UC with many weaknesses, especially in a 
master like ours with a large multicultural variety of students. We have been identifying that the degree of 
knowledge of the students is quite heterogeneous which difficulties the practical application of basic 
concepts when these are not yet known. Therefore, this year we proposed a measure to address the 
problem partly through the repartition of this UC into 3 modules with different degree of knowledge 
requirement and with the obligation to carry out two of these modules. Thus, the students better prepared 
can choose two more advanced modules and the students with a more basic statistic degree can choose 
the less advanced modules. This action will have two stages, this first, which will operate during this year 
of transition, and a second stage, in which we intend to separate the mandatory UC "Statistics" into three 
Statistic UCs (each with 3ECTs),allowing the students to choose two of the three optional courses. This 
semester we had meetings with the two professors from the UC “Statistics” and with the director of the 
Department of Mathematics in order to draw up a program for each UC and later present the new proposal 
for restructuring this curricular unit with the approval of the Scientific Council .

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
A prioridade de implementação desta acção é alta já que é um dos problemas que temos identificado em 
anos anteriores e que pode existir uma solução realista com algum esforço por parte dos docentes 
envolvidos, que demostraram interesse em solucionar o problema que eles próprios também identificam e 
que lhes permitirá com maior sucesso executar a sua função. Está previsto que para o próximo ano lectivo 
a unidade curricular de estatística esteja a operar em três unidades opcionais separadas com diferente 
grau de exigência adaptado aos conhecimentos prévios dos alunos. Esta medida será também afeta a 
outros mestrados, tais como o mestrado em Biologia Marinha e o mestrado em Conservação e 
Biodiversidade. 
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9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
The implementation of this priority action is high, since it is one of the problems we have identified in 
previous years and that we can draw a realistic solution with some effort by the involved professors. The 
teachers responsible for the UC “Statistics” demonstrated interest in solving this problem, identified also 
by themselves, and that will allow them to carry out a more successful approach in class. It is foreseen that 
for the next year the curricular unit of statistics is operating in three separate units with different degree of 
requirement adapted to students ' prior knowledge. This measure will also affect the other masters, such 
as the master in Marine Biology and a master in Conservation and Biodiversity.

9.1.3. Indicadores de implementação 
Questionários aos alunos referentes às temáticas leccionadas, ao grau de dificuldade e à aplicação prática 
dos conceitos adquiridos em investigação em Aquacultura e Pescas. 
Reuniões da comissão de mestrado com os docentes envolvidos para poder ter um feedback do novo 
sistema implementado e do seu grau de êxito.
Comparação das medias das classificações obtidas em anos anteriores com as dos anos após a 
implementação do sistema, pois estamos convitos que a média da classificação dos alunos com este novo 
sistema será superior à observada neste momento, promovendo o sucesso escolar e a qualidade dos 
alunos e da docência transmitida, já que poderemos contar com um grupo mais homogéneo de alunos em 
termos de conhecimentos o que facilita não só o trabalho do docente mas também a aprendizagem dos 
alunos no geral. 

9.1.3. Implementation indicators 
Questionnaires to students regarding the taught thematises, the degree of difficulty and practical 
application of the concepts acquired in research on Aquaculture and Fisheries. We will promote meetings 
between the master commission and the teachers involved, in order to have a feedback from the new 
implemented system and its degree of success, comparing the classifications obtained in previous years 
with those of years after the implementation of the system. We are convinced that the average rating of the 
students with this new system will be higher than the observed at this time, promoting the UC success with 
a higher quality of this new teaching strategy. The possibility of a more homogeneous group of students in 
terms of knowledge will facilitate not only the work of the teacher but also the students ' learning in 
general.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 
Alargar o leque de escolha das UCs de opção do mestrado em Aquacultura e Pescas, que embora sejam 
de livre escolha, tem sido sempre relacionada com áreas afins a este mestrado, tais como a biologia 
marinha ou a conservação e biodiversidade, duas áreas correspondentes a mestrados com UCs que são 
normalmente a escolha dos alunos do nosso mestrado. Sendo assim, e porque esta medida é dirigida, e 
vem no seguimento de reuniões que tivemos com os alunos do mestrado, achamos que devemos 
promover outras UCs de outros mestrados (não na área) que possam ser escolhidas como opção e que 
possam ter interesse na formação complementar dos alunos na nossa área. Incluiremos na nossa lista 
Unidades curriculares relacionada com gestão especializada de negócios, empreendedorismo e inovação 
e marketing, pertencentes a outros mestrados da Universidade (por ex: mestrado em Gestão Empresarial).
A Universidade do Algarve tem vindo a fomentar a participação de estudantes em acções de formação 
nesta área, dotando os participantes de metodologias e ferramentas de trabalho que estimulem a 
valorização do conhecimento produzido no seio da Universidade e reforcem, a sua interação e o seu 
entendimento do ecossistema regional. Exemplo deste objectivo foi uma das acções de formação 
promovidas pela UAlg em Novembro do presente ano, com docentes e especialistas convidados da 
Universidade de Carnegie Mellon e da Universidade de Pittsburgh, abordando as temáticas da 
transferência de tecnologia e empreendedorismo, tendo em conta a relação muito próxima que a 
Universidade do Algarve estabelece com a região que a acolhe.
Pretendemos também introduzir na UC “Temas em Aquacultura, Pescas e Conservação”, cujo principal 
objectivo é dar uma abordagem geral, e em alguns casos específica de determinadas temáticas 
relacionadas com as 3 grandes áreas que aborda, algumas palestras que possam ser leccionadas por 
membros do CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade do 
Algarve, de modo a transmitir aos alunos estes conceitos e a incentiva-los nesta possível vertente do 
mestrado. 
Sendo assim, com todas estas acções, pretendemos, tal como discutido com os alunos, que estes saiam 
da nossa Instituição com uma visão prática da investigação dos diversos temas abordados, preparando-os 
para o mercado de trabalho, para o seguimento de uma linha de investigação (queremos ser a ponte para 
uma formação mais avançada- doutoramento) e também para a possibilidade de eles próprios alcançarem 
os seus objectivos através da implementação de empresas, um dos objectivos do presente mestrado.

9.1.1. Improvement measure 
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Extend the option of UCs in the master in Aquaculture and Fisheries to a more broaden cast. Although so 
far these optional courses were of free choice, they have been related to similar areas, such as marine 
biology or conservation and biodiversity, two areas corresponding to masters with UCs which are usually 
the choice of our students. Therefore, and because this measure is a follow-up of meetings that we had 
with our students, we think we should promote other UCs from other master's degrees (not in area), that 
can be chosen as an option both in the first and in the second semester. We will include in our option list, 
curricular units related to areas such as specialized business management, entrepreneurship, and 
marketing.
The University of Algarve has been promoting the participation of students in training in this area by 
providing the participants with tools and methodologies that stimulate knowledge and enhance its 
interaction with the regional ecosystem. Example of this objective was one of the training activities 
promoted by UAlg in November of this year, with teachers and experts invited from Carnegie Mellon 
University and the University of Pittsburgh, where topics such as technology transfer and 
entrepreneurship were stimulated, taking into consideration the very close relationship that the University 
establishes with the region hosted. We plan also introduce at the UC "Topics in Aquaculture, Fisheries and 
Conservation," whose main objective is to give a general approach of the three-related themed areas 
covered, some lectures that can be taught by members of the Entrepreneurship Division and Technology 
Transfer of the University of the Algarve-CRIA, in order to convey to students these concepts and 
encourage them in this possible approach of the master.
So with all these actions we, as discussed with the students of the masters, pretend that our Institution, 
and in particular our master, could support them with a practical vision of the various research topics, 
preparing them for the labour market, for a promising research career (we want to be the bridge to a more 
advanced training-PhD), or for a possible establishment of a start-up company, one of the objectives of this 
master's degree.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
A prioridade de implementação destas medidas deverá ser alta, de modo a dotar os alunos de melhores 
ferramentas, visão e perspectivas para encararem o futuro mercado de trabalho. Todas as ferramentas 
necessárias para a implementação desta acção estão disponíveis já na Universidade do Algarve, e 
portanto será de fácil acesso aceder-lhes e procurar integra-las no próximo ano lectivo. 

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
The implementation of these priority measures should be high in order to endow students with better tools, 
vision and perspectives to face the future labour market. All the tools necessary for the implementation of 
this action are available already at the University of Algarve, and thus, it will be easy to access them and 
seek to integrate them in the next curricular year.

9.1.3. Indicadores de implementação 
Contactar os docentes das diversas UCs relacionadas com estas temáticas e entender de que modo o 
programa das suas UCs pode estar adaptado ou relacionado com o empreendedorismo nas áreas da 
Aquacultura e Pescas.
Questionários aos alunos do mestrado para saber qual o grau de aceitação destas temáticas e qual a sua 
relevância na formação transmitida neste mestrado. 
Tentar analisar os dados obtidos de uma forma estatística de modo a possuir uma ferramenta de análise 
da importância deste tema. 

9.1.3. Implementation indicators 
Contact the teachers of different UCs related to these themes and understand how the program of its UCs 
can be adapted or related to entrepreneurship in the areas of Aquaculture and Fisheries. Questionnaires to 
students of the master to know the degree of acceptance of these themes and how its relevance could 
contribute to the formation of the students in this master. 
Try to analyse the data obtained from a statistical point of view to have a tool of analysis of the importance 
of this subject.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 
Contabilizar créditos por acções de formação que os alunos possam realizar relacionadas com as áreas 
que integram o mestrado em Aquacultura e Pescas. Por exemplo, existem vários cursos de formação para 
os quais os alunos podem inclusive obter bolsas integradas em programas financiados pela União 
Europeia. Estes programas de formação poderiam contabilizar créditos em Unidades curriculares de 
opção, dando assim ao estudante a possibilidade de obter formação no exterior em temáticas especificas 
que possa ter interesse, e em tomar contacto com outros estudantes e docentes. Na temática do mestrado 
em Aquacultura e Pescas existem várias ações COST que promovem cursos intensivos de entre 5-10 dias, 
leccionados por especialistas na matéria e com a participação de alunos de várias nacionalidades. Alguns 
docentes do nosso mestrado integram a nível nacional (coordenadores, leaders de grupos de trabalho, 
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membros de comités) estas acções. Entre estes encontram-se as ações COST AQUAGAMETE (FA1205), na 
temática da produção de gametas de qualidade em aquacultura e conservação, a ação COST 
Cephainaction, na temática da produção de cefalópodes, a ação COST LARVANET (FA0801), produção 
sustentável de larvas de qualidade, a ação COST FITFISH (FA1304), comportamento natatório em peixes 
cultivados e a ação COST WELLFISH (FA867), bem estar animal em aquacultura, entre outras. Estas acões 
COST organizam cursos de especialização e financiam actividades de investigação na área em 
colaboração com outros centros internacionais, que podem ser aproveitados para integrar os alunos no 
projecto final do mestrado. Para além destas possibilidades existem outros cursos de formação que 
poderiam integrar esta lista, fornecendo um leque de possibilidades aos alunos. A possibilidades dos 
nossos alunos poderem concorrer a estes programas e ser aceites tem sido bastante alta, fomentando o 
seu CV, no entanto, muitas vezes não têm tido a possibilidade de realizar esses cursos por falta de 
flexibilidade com a docência de outras UCs durante o mestrado e porque não se encontra previsto esta 
possibilidade. Esta medida já se encontra implementada a nível de programas de doutoramento e com 
bastante êxito, pelo que não requer alterações no programa do mestrado. 
A comissão do mestrado terá um papel importante na disseminação destes cursos e acções de formação 
que possam ser integradas em créditos de UCs opcionais. Cabe também à comissão analisar os diferentes 
casos e certificar a participação dos alunos. 

9.1.1. Improvement measure 
Account credits for training activities that students can perform related with areas that integrate the master 
in Aquaculture and Fisheries. For example, there are several training course for which students can also 
obtain scholarships integrated into various European Union funded programmes. These training programs 
could count as credits in optional UCs, thus giving the student the possibility of obtaining overseas 
training in specific themes that he/she might have interest. Moreover the contact with other students and 
specialists is seen as a positive action. There are several COST actions that promote intensive courses 
between 5-10 days, taught by experts in the field and with the participation of students of various 
nationalities. Some of the master teachers belong to these actions as coordinators, workgroup leaders or 
belonging to committees. Among them are the actions COST AQUAGAMETE (FA1205), on the theme of 
quality in gamete production in aquaculture and conservation, the COST action Cephainaction, on the 
theme of cephalopods production, the COST action LARVANET (FA0801), sustainable production of quality 
larvae, the COST action FITFISH (FA1304), natatorium behavior in cultured fish, and the COST WELLFISH 
(FA867), animal welfare in aquaculture, among others. These COST actions integrate a network of 
researchers and institutions organizing training courses (most of them financed by the COST) that could 
be used by the students as an alternative optional UC. Moreover this COST actions also finance research 
activities (Short term scientific missions), opening the possibility of students to perform training or part of 
their thesis in an international center. Presently, we have knowledge of 3 students from the 2013-2014 year 
who applied successfully both to training schools and to short term scientific missions in one of the COST 
actions, to develop their thesis master research. In addition to these options, there are other opportunities 
of training that could integrate this list, providing a range of possibilities to the students. One of the 
constrains to the implementation and use of this list is the lack of flexibility with other UCs during the 
masters, especially because the possibility of students to attend these courses within the master credits 
was not foreseen. This measure has been implemented at the level of doctoral programmes quite 
successfully at our Faculty and therefore does not require any changes to the master's degree programme. 
The master commission will have an important role in the dissemination of these actions/courses. It will 
depend also from the commission to give authorizations to convert the courses attended (well certified) to 
credits in optional UCs.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
A prioridade de implementação desta medida é média-alta já que contribuirá para um melhoramento do 
conhecimento adquirido, e permitirá uma maior flexibilidade do ensino, permitindo aos alunos ter contacto 
com determinados temas não tão especificados durante a parte que é leccionada na Universidade do 
Algarve. Não nos parece que seja necessário muito tempo para a sua implementação, já que existem 
antecedentes na instituição, tal como programas de doutoramento que acolhem um sistema semelhante 
contabilizando os créditos realizados em cursos de formação devidamente identificados e de acordo com 
as características e temáticas abordadas no programa, neste caso do mestrado em Aquacultura e Pescas. 

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
The priority of implementing this measure is medium-high, since it will contribute to an improvement of the 
knowledge acquired and will allow for more flexibility in education, having the students a more contact 
with certain themes not specified during the UCs taught at the University of the Algarve. We do not think 
that it is necessary a long time for its implementation since there are antecedents in our Institution, such 
as doctoral programmes that receive a similar system, accounting for credits made in training courses duly 
identified and according to the characteristics and themes addressed in the program, in this case of the 
masters in Aquaculture and Fisheries.

9.1.3. Indicadores de implementação 

Página 76 de 81ACEF/1415/08707 — Guião para a auto-avaliação

05-01-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1cfd931f-676a-1c86-...



Questionários aos alunos para obter o grau de satisfação relativamente aos cursos que realizaram; 
levantamento do número de alunos que recorreram a esta forma de ensino e das temáticas envolvidas; 
levantamento do número de alunos que usufruíram de suporte financeiro em cursos de formação que 
frequentaram ao abrigo de uma UC opcional e de suporte financeiro recebido por estas ações para a 
realização das teses de mestrado.

9.1.3. Implementation indicators 
Questionnaires to students to obtain the degree of satisfaction with respect to the courses conducted; 
survey of the number of students who resorted to this form of teaching and of the themes involved; survey 
of the number of students who benefited from financial support in attending training courses under a 
optional UC as well as a survey on students who perceived any financial support from these actions to 
develop and conduct their master thesis project.

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular 

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 
Pretende-se transformar a UC “Estatística” (6 ECTS) obrigatória no 1º semestre do 1º ano do presente 
plano de estudos em três UCs opcionais em Estatística cada uma com 3 ECTs. Os alunos deverão escolher 
duas destas UCs como opção no 1º semestre, em função do seu grau de conhecimento. Sendo assim, será 
substituída a UC “Análise estatística”, obrigatória, por opções mais ajustadas aos conhecimentos dos 
alunos devendo estes escolher 2 das novas UCs criadas (3 ECTS x 2). 

10.1.1. Synthesis of the intended changes 
We pretend to transform the mandatory UC "Statistics" of the 1st semester of this study plan into three 
optional UCs with 3 ECTs each. The students will need to choose 2 of the 3 proposed UCs to perform the 
6ECTs mandatory for this option. They will choose the UCs in statistics according to their different levels 
of knowledge

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

Mapa Aquacultura

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Aquacultura e Pescas

10.1.2.1. Study programme:
Aquaculture and Fisheries

10.1.2.2. Grau:
Mestre

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

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

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area
Sigla / 
Acronym

ECTS Obrigatórios / 
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / 
Optional ECTS*

Ciências biológicas/Biologic Sciences CBIO 15 0
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Gestão dos recursos naturais/Management of 
natural resources

GRN 6 0

Aquicultura/aquaculture AQUI 72 0

Matemática/Mathematics MAT 0 6

Tecnologia/technology TECNOL 3 0

Qualquer Área Científica/Any Scientific Area QAC 0 18

(6 Items) 96 24

Mapa Pescas

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Aquacultura e Pescas

10.1.2.1. Study programme:
Aquaculture and Fisheries

10.1.2.2. Grau:
Mestre

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

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

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area
Sigla / 
Acronym

ECTS Obrigatórios / 
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / 
Optional ECTS*

Ciências biológicas/Biologic Sciences CBIO 12 0

Gestão dos recursos naturais/Management of 
natural resources

GRN 6 0

Ciências das pescas/Fisheries science CPESC 78 0

Matemática/Mathematics MAT 0 6

Tecnologia/technology TECNOL 3 0

Qualquer Área Científica/Any Scientific Area QAC 0 15

(6 Items) 99 21

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII - Aquacultura - 1ºano/1º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Aquacultura e Pescas

10.2.1. Study programme:
Aquaculture and Fisheries

10.2.2. Grau:
Mestre

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

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

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1ºano/1º semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Biologia e Ecologia 
Pesqueira/Fisheries Biology and 
Ecology

CBIO semestral 168
T:15 TP:9 P:21 
TC:4 S:2

6

Temas em Aquacultura, Pescas e 
Conservação/Topics in Aquaculture, 
Fisheries and Conservation

GRN semestral 168 T:30 TC:10 S:5 6

Opção 1.1/Option 1.1 QAC semestral 168 -- 6

Opção 1.2/Option 1.2 MAT semestral 84 -- 3

Opção 1.3/Option 1.3 MAT semestral 84 -- 3

Técnicas de Biologia Molecular e 
Celular/Techniques in Molecular 
and Celular Biology

CBIO semestral 168
T:15 P:27 S:5 
OT:3

6

(6 Items)

Mapa XII - Pescas - 1º ano/1º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Aquacultura e Pescas

10.2.1. Study programme:
Aquaculture and Fisheries

10.2.2. Grau:
Mestre

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

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

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano/1º semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

CBIO semestral 168 6
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Biologia e Ecologia 
Pesqueira/Fisheries Biology and 
Ecology

T:15 TP:9 P:21 
TC:4 S:2

Técnicas de Biologia Molecular e 
Celular/Techniques in Molecular 
and Celular Biology

CBIO semestral 168
T:15 P:27 S:5 
OT:3

6

Temas em Aquacultura, Pescas e 
Conservação/Topics in Aquaculture, 
Fisheries and Conservation

GRN semestral 168 T:30 TC:10 S:5 6

Opção 1.1/Option 1.1 QAC semestral 168 -- 6

Opção 1.2/Option 1.2 MAT semestral 84 -- 3

Opção 1.3/Option 1.3 MAT semestral 84 -- 3

(6 Items)

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
<sem resposta>

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

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

10.3.4. Categoria:
<sem resposta>

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

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

<sem resposta>

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>
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10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>

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

<sem resposta>

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
<no answer>

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>

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

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
<sem resposta>
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