
ACEF/1516/08757 — 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:
Geomática (conjunto c/ ISE-UAlg)

A3. Study programme:
Geomatics (with ISE-UAlg)

A4. Grau:
Mestre

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Desp 9309/2012, pub DR, 2ª s, n.º 132, 10 julho e Desp. nº 6924/2013, pub DR, 2ªs, 102, 28 maio

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciencias da Terra

A6. Main scientific area of the study programme:
Earth 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): 

443

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 - 4 semestres

A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
2 years - 4 semesters 

A10. Número de vagas proposto:
15
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A11. Condições específicas de ingresso:
a) Titulares de grau de licenciado, ou equivalente legal, nas áreas científicas das ciências naturais, 
engenharias, geografia, 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, nas áreas supra-ctadas; c) Titulares de um grau académico 
superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo 
conselho científico; d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido 
como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo conselho científico

A11. Specific entry requirements:
a) Holders of a graduate degree in scientific areas such as natural sciences, engineering, geography, etc..; 
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, in scientific areas as referred 
above; 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):

Ciências da Informação Geográfica Geographic Information Sciences

Análise de Sistemas Ambientais Environmental System Analyses

A13. Estrutura curricular

Mapa I - Ciências da Informação Geográfica

A13.1. Ciclo de Estudos:
Geomática (conjunto c/ ISE-UAlg)

A13.1. Study programme:
Geomatics (with ISE-UAlg)

A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências da Informação Geográfica

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Geographic Information Sciences
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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 Mínimos 
Optativos / Minimum 
Optional ECTS*

Ciências do ambiente/Environmental Science CAMB 12 0

Ciência de computadores/Computer Sciences CCOMPUT 3 0

Tecnologia/technology TECNOL 45 6

Qualquer Área Científica/Any scientific area QAC 0 12

Ciências do ambiente/Environmental Science, Ciência de 
computadores/Computer Sciences ou 
Tecnologia/technology

CAMB, 
CCOMPUT, 
TECNOL

42

(5 Items) 60 60

Mapa I - Análise de Sistemas Ambientais

A13.1. Ciclo de Estudos:
Geomática (conjunto c/ ISE-UAlg)

A13.1. Study programme:
Geomatics (with ISE-UAlg)

A13.2. Grau:
Mestre

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

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym
ECTS Obrigatórios / 
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos 
Optativos / Minimum 
Optional ECTS*

Ciências do ambiente/Environmental Science CAMB 36 0

Ciência de computadores/Computer Sciences CCOMPUT 3 0

Tecnologia/Technology TECNOL 27 0

Qualquer Área Científica/Any scientific area QAC 0 12

Ciências do ambiente/Environmental Science, Ciência de 
computadores/Computer Sciences ou 
Tecnologia/technology

CAMB, 
CCOMPUT, 
TECNOL

0 42

(5 Items) 66 54

A14. Plano de estudos

Mapa II - Ciências da Informação Geográfica - 1.º ano/1.º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Geomática (conjunto c/ ISE-UAlg)

A14.1. Study programme:
Geomatics (with ISE-UAlg)
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A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências da Informação Geográfica

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

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

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)

Bases de Dados 
Relacionais/Databases

CCOMPUT Semestral/Semester 84 T:8 P:20 OT:3 3 -

Cartografia e 
Geodesia/Cartography and Remote 
Sensing

TECNOL Semestral/Semester 168
T:22,5 P:30 
OT:5

6 -

Deteção Remota/Remote Sensing TECNOL Semestral/Semester 84 TP:30 3 -

Geoestatística/Geostatistics CAMB Semestral/Semester 168 TP:45 OT:5 6 -

Sistemas de Informação Geográfica 
- Avançado I/Geographic 
information systems - advanced I

TECNOL Semestral/Semester 336
T:30 P:75 
OT:10

12 -

(5 Items)

Mapa II - Ciências da Informação Geográfica - 1.º ano/2.º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Geomática (conjunto c/ ISE-UAlg)

A14.1. Study programme:
Geomatics (with ISE-UAlg)

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências da Informação Geográfica

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

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

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

Formas e Processos de 
Superfície/Earth Surface 
Processes

CAMB Semestral/Semester 84 TP: 30 3 -

Geodesia Espacial/Spacial 
Geodesy

CAMB Semestral/Semester 84 TP:30 3 -

Processamento Digital de 
Imagem/Digital Image Processing

TECNOL Semestral/Semester 168
TP:22,5 P:30 
OT:5

6 -

Sistemas de Informação 
Geográfica - Avançado 
II/Geographic information 
systems - advanced II

TECNOL Semestral/Semester 168
T:15 P:40 
OT:5

6 -

Opção 1.2/Optional 1.2 QAC Semestral/Semester 168 - 6 -

Produção e Qualidade de 
Informação 
Geográfica/Production and 
Quality of Geographic Information

TECNOL Semestral/Semester 168
TP:22,5 P:30 
OT:5

6 -

(6 Items)

Mapa II - Ciências da Informação Geográfica - 2.º ano/1.º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Geomática (conjunto c/ ISE-UAlg)

A14.1. Study programme:
Geomatics (with ISE-UAlg)

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências da Informação Geográfica

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

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

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)

Aplicações de SIG/SIG 
Aplications

TECNOL Semestral/Semester 168
T:15 P:40 
OT:5

6 -

Opção 2.1.1/Optional 2.1.1 TECNOL Semestral/Semester 168 - 6 -

Opção 2.1/Optional 2.1 QAC Semestral/Semester 168 - 6 -

Plano de Dissertação, 
Projeto ou Estágio em 
Geomática/Plan of thesis, 

CAMB, 
CCOMPUT, 
TECNOL

Semestral/Semester 84 S: 15 3 O estudante opta por 
uma das modalidades 
(dissertação, projecto 
ou estágio).
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Project or Profess 
Internship

(4 Items)

Mapa II - Ciências da Informação Geográfica - 2.º ano/2.º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Geomática (conjunto c/ ISE-UAlg)

A14.1. Study programme:
Geomatics (with ISE-UAlg)

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências da Informação Geográfica

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

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

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 ou Projeto ou 
Estágio/Dissertation/Project/Internship

CAMB, 
CCOMPUT, 
TECNOL

Semestral/Semester 1092 OT:60 39

O estudante opta 
por uma das 
modalidades de 
trabalho individual. 
Os créditos ECTS 
correspondem ao 
semestre

(1 Item)

Mapa II - Análise de Sistemas Ambientais - 1.º ano/1.º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Geomática (conjunto c/ ISE-UAlg)

A14.1. Study programme:
Geomatics (with ISE-UAlg)

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Análise de Sistemas Ambientais
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A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Environmental System Analyses

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

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)

Bases de Dados 
Relacionais/Databases

CCOMPUT Semestral/Semester 84 T:8 P:20 OT:3 3 -

Cartografia e 
Geodesia/Cartography and Remote 
Sensing

TECNOL Semestral/Semester 168
T:22,5 P:30 
OT:5

6 -

Deteção Remota/Remote Sensing TECNOL Semestral/Semester 84 TP:30 3 -

Geoestatística/Geostatistics CAMB Semestral/Semester 168 TP:45 OT:5 6 -

Sistemas de Informação Geográfica 
- Avançado I/Geographic 
information systems - advanced I

TECNOL Semestral/Semester 336
T:30 P:75 
OT:10

12 -

(5 Items)

Mapa II - Análise de Sistemas Ambientais - 1.º ano/2.º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Geomática (conjunto c/ ISE-UAlg)

A14.1. Study programme:
Geomatics (with ISE-UAlg)

A14.2. Grau:
Mestre

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

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

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

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)

CAMB Semestral/Semester 84 TP:30 3 -
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Formas e Processos de 
Superfície/Earth Surface 
Processes

Geodesia Espacial/Spacial 
Geodesy

CAMB Semestral/Semester 84 TP:30 3 -

Geoquímica de 
Superfície/Surface 
Geochemistry

CAMB Semestral/Semester 168
T:15 TP:30 
OT:5

6 -

Processamento Digital de 
Imagem/Digital Image 
Processing

TECNOL Semestral/Semester 168
TP:22,5 P:30 
OT:5

6 -

Técnicas de Prospeção e 
Práticas de 
Campo/Techniques of 
Prospection and Field Work

CAMB Semestral/Semester 168
TP:20 TC:25 
OT:5

6 -

Opção 1.2/Optional 1.2 QAC Semestral/Semester 168 -- 6 -

(6 Items)

Mapa II - Análise de Sistemas Ambientais - 2.º ano/1.º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Geomática (conjunto c/ ISE-UAlg)

A14.1. Study programme:
Geomatics (with ISE-UAlg)

A14.2. Grau:
Mestre

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

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

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

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)

Dinâmica e Gestão do 
Litoral/Coastal Dynamics 
and management

CAMB Semestral/Semester 168 T:20 TP:30 6 -

Gestão de Recursos 
Hídricos/Water resources 
management

CAMB Semestral/Semester 168
T:15 TP:30 
OT:5

6 -

Opção 2.1/Optional 2.1 QAC Semestral/Semester 168 -- 6 -

Plano de Dissertação, 
Projeto ou Estágio em 
Geomática/Plan of thesis, 
Project or Profess 
Internship

CAMB, 
CCOMPUT, 
TECNOL

Semestral/Semester 84 S:15 3

O estudante opta por 
uma das modalidades 
(dissertação, projecto 
ou estágio)

(4 Items)
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Mapa II - Análise de Sistemas Ambientais - 2.º ano/2.º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Geomática (conjunto c/ ISE-UAlg)

A14.1. Study programme:
Geomatics (with ISE-UAlg)

A14.2. Grau:
Mestre

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

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

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

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 ou Projeto ou 
Estágio/Dissertation/Project/Internship

CAMB, 
CCOMPUT, 
TECNOL

Semestral/Semester 1092 OT:60 39

O estudante opta 
por uma das 
modalidades de 
trabalho individual. 
Créditos ECTS 
correspondentes a 
este semestre.

(1 Item)

Mapa II - Análise de Sistemas Ambientais e Ciências da Informação Geográfica - Unidades 
Curriculares Opções: 1.2 e 2.1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Geomática (conjunto c/ ISE-UAlg)

A14.1. Study programme:
Geomatics (with ISE-UAlg)

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Análise de Sistemas Ambientais e Ciências da Informação Geográfica

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Environmental Systems Analysis and Geographic Information Science

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
Unidades Curriculares Opções: 1.2 e 2.1
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A14.4. Curricular year/semester/trimester:
Units to Option: 1.2 and 2.1

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / Duration 
(2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Avaliação de Impacte 
Ambiental/Environmental Impact 
Assessment

CAMB Semestral/Semester 168
T:15; TP:30; 
OT:5

6 Optativa

Transportes/Transport TECNOL Semestral/Semester 168
T:15; TP:30; 
OT:5

6 Optativa

Hidrogeologia e Gestão de 
Aquíferos/Hydrogeology and 
Aquifer Management

CAMB Semestral/Semester 168
T:15; TP:30; 
OT:5

6 Optativa

Planeamento Urbanístico/Urban 
planning

TECNOL Semestral/Semester 168
T:15; TP:30; 
OT:5

6 Optativa

(4 Items)

Mapa II - Ciências da Informação Geográfica - Unidades Curriculares de Opção: 2.1.1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Geomática (conjunto c/ ISE-UAlg)

A14.1. Study programme:
Geomatics (with ISE-UAlg)

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências da Informação Geográfica

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
Unidades Curriculares de Opção: 2.1.1

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
Units to option: 2.1.1

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / Duration 
(2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Programação em Sistemas de 
Informação Geográfica/GIS 
programming

TECNOL Semestral/Semester 168
T:15; P:40; 
OT:5

6

Controlo Geométrico de 
Deslocamentos/Geometric 
Control of Displacements 

TECNOL Semestral/Semester 168
T:15; TP:30 
OT:5

6

(2 Items)
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Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Pós Laboral

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

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

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

Doutores José Inácio Rodrigues (Diretor), Cristina Veiga Pires, Fernando Martins, Joaquim Luís

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 - EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Protocolo - EDIA.pdf

Mapa III - APA IP - Empresa Portuguesa do Ambiente-Administração da Região Hidrográfica do Algarve

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
APA IP - Empresa Portuguesa do Ambiente-Administração da Região Hidrográfica do Algarve

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Protocolo APA.pdf

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. 

A17.2._Distrib Estud Geomática pelos locais estágio.pdf

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

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

Docentes; Comissão de curso e Direção da Faculdade

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

Teachers; Course Commission and Director of the Faculty 

A17.4. Orientadores cooperantes
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A17.4.1. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por 
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).

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

A17.4.1._Estagios_17.1.4.pdf

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

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

Nome / Name
Instituição ou 
estabelecimento a que 
pertence / Institution

Categoria 
Profissional / 
Professional Title

Habilitação Profissional (1)/ 
Professional Qualifications 
(1)

Nº de anos de 
serviço / No of 
working years

Pedro Ricardo 
Pires Coelho

APA
Chefe Divisão Recursos 
Hidricos

Mestre 7

Duarte 
Carreira

EDIA Engenheiro Mestre 11

Pergunta A18 e A20

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Faculdade de Ciências e Tecnologia (Campus de Gambelas) e Instituto Superior de Engenharia (Campus 
da Penha)

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:

5.1.3 - Procura - O n.º matriculados 1ª opção é igual ao n.º total de matriculados
Geomática em 2015/2016 não funcionou com novos alunos por serem em n.º insuficiente
7.1.4 - Empregabilidade - O zero significa que não temos esta informação

A20. Observations:

5.1.3 - Programme's Demand - number enrolled 1st option equals the total number of enrolled
Geomatics in 2015/2016 does not work with new students for being insufficient in number
7.1.4 - Employability " - A zero value means no information is available

1. Objetivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
A constituição de bases de dados espaciais progressivamente mais complexas, a exigência por 
metodologias de análise elaboradas e a crescente procura de dados requerem técnicos e investigadores, 
utilizadores e produtores de informação geográfica com sólidos conhecimentos técnicos e científicos.
Entre estes conhecimentos salienta-se o domínio das tecnologias para aquisição, manipulação e 
visualização de dados espaciais. Bem como a capacidade para adoção de adequadas metodologias 
visando o processamento e análise de dados, modelação e simulação de cenários.
O ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Geomática surge como resposta a esta necessidade. 
Apresenta como principal objectivo promover formação avançada na UAlg, nas áreas das Ciências de 
Informação Geográfica e do Ambiente, formando profissionais competentes cujo diploma os coloque em 
vantagem no processo de recrutamento das entidades empregadoras ou que lhes permita constituir a sua 
própria empresa em domínios inovadores.

1.1. Study programme's generic objectives.
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The constitution of increasingly complex spatial databases, the demand for elaborate analysis 
methodologies and the growing search for data require technicians and researchers, as well as users and 
geographic information producers with solid technical and scientific knowledge. Among these expertise, it 
is important to underline the needed technological knowledge in acquisition, manipulation and 
visualization of spatial data., as well as the ability to adopt appropriate methodologies aimed at processing 
and analyzing data, modeling and simulation scenarios.
The program leading to a Master's degree in Geomatics is a response to this need. Its main objective is to 
promote advanced training in the areas of Geographic Information and Environment Sciences, in the 
University of Algarve, forming competent professionals whose diploma puts them in advantage for future 
recruitment process and for developing their own company in these innovative fields.

1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da Instituição.
O Mestrado em Geomática é um curso conjunto da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) e do Instituto 
Superior de Engenharia (ISE), constituindo um exemplo de cooperação entre os dois subsistemas de 
ensino superior, universitário e politécnico. Desta união de sinergias tem resultado uma oferta de 
formação transversal, valorizada e atrativa para os estudantes das diferentes áreas do conhecimento. 
A Universidade do Algarve (UALG) oferece formação na área das Geociências, do Ambiente e do Mar e das 
Ciências de Informação Geográfica, sendo a sua qualidade reconhecida a nível nacional e internacional. A 
UALG e as unidades orgânicas FCT e ISE em geral e os departamentos das Ciências da Terra, do Mar e do 
Ambiente e de Engenharia Civil em particular têm vindo a promover investigação, desenvolvimento e 
aplicação de novas tecnologias permitindo aos seus docentes o aprofundamento de competências 
técnicas e científicas indispensáveis a uma oferta formativa de qualidade nestas áreas.
Como exemplos, é de referir os vários projetos de investigação desenvolvidos no âmbito do CIMA, da FCT 
e do ISE, muitos dos quais integrando estudantes e/ou diplomados nomeadamente na área da Geomática.
O Curso de Mestrado em Geomática aposta numa estrutura flexível que permite aos seus estudantes 
construir competências diversificadas de acordo com as suas expetativas individuais e com os seus perfis 
iniciais. Este facto conduz a uma alargamento do leque de perspectivas de empregabilidade. A formação 
inicia-se a partir de um núcleo de disciplinas obrigatórias que fornecem as ferramentas de base da 
formação em Geomática, a partir da qual o estudante define o seu perfil de especialização num dos ramos 
do curso. 

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

The MSc in Geomatics is a joint course between the Faculty of Sciences and Technology (FCT) and the 
Higher Institute of Engineering (ISE), representing an example of cooperation between the two higher 
education subsystems, the university and polytechnic. The union of these synergies has resulted in 
transversal, valuable and attractive training offer to students from different areas of knowledge.
The University of Algarve (UALG) provides training in the field of Geosciences, Environment and Marine 
and Geographic Information Science, its quality being recognized nationally and internationally. The UALG 
and its organizational units FCT and ISE in general, as well as the departments of Earth, Ocean and 
Environment Sciences, and of Civil Engineering, in particular, have been promoting research, development 
and application of new technologies allowing their teachers to deepen technical and scientific skills that 
are indispensable to a training offer of quality in these areas.
For example, it is noteworthy to emphasize that various research projects undertaken within CIMA 
research center, the FCT and the ISE, integrate students and / or graduates in particular in the field of 
Geomatics.
The Master's degree in Geomatics relies on a flexible structure that allows its students to build diverse 
skills according to their individual expectations and their initial profiles. This leads to a broadening of the 
range of employment possibilities. The training starts from a core of required courses that provide the 
basic tools in Geomatics, from which the students set their specialization profile in one of the two available 
profiles of the program.

1.3. Meios de divulgação dos objetivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objetivos gerais do ciclo de estudos estão publicados no site da internet da Universidade do Algarve 
(http://www.ualg.pt/home/pt/curso/1498), sendo possível aceder através de links a partir da página 
principal, do site da Faculdade de Ciências e Tecnologia e do site do Instituto Superior de Engenharia. Os 
objetivos dos cursos de Mestrado e informações sobre o seu funcionamento são também divulgados 
anualmente aos docentes e estudantes, em reuniões especificas para o efeito. Os conteúdos, objetivos, 
conteúdos programáticos, métodos de ensino, avaliação e bibliografia das Unidades Curriculares do curso 
são disponibilizados aos estudantes, através da tutoria eletrónica. (https://tutoria.ualg.pt/2015/login/).

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
The general objectives of the program are published in the internet site of the University of Algarve 
(http://www.ualg.pt/home/pt/curso/1498), and can be accessed via links from the main university page, the 
site of the Sciences and Technology Faculty and the Higher Institute of Engineering website. The 
objectives of the Master's program, and information about its operational functioning are also disclosed 
annually to teachers and students in specific meetings planned for this purpose. The contents, objectives, 
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syllabus, teaching methods, evaluation and bibliography of each course, or curricular units, are made 
available to students through the moodle electronic platform. (https://tutoria.ualg.pt/2015/login/).

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

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

A criação / alteração dos cursos é aprovada pelo Reitor, consultado o Senado, e mediante proposta do 
CC/CTC. O Diretor aprova proposta calendário escolar e homologa a distribuição do serviço docente 
(DSD). O CC/CTC pronuncia-se sobre regulamento avaliação 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, métodos gerais de 
ensino e avaliação, calendário letivo, mapas de exames, prescrições e aprova o regulamento de avaliação 
dos alunos. A Direção de Curso (DC) 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/CTC a respetiva DSD e também atualizam conteúdos programáticos sob proposta da DC.

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 Boards (CC/CTC). The Dean approves the academic calendar and lecturing 
distribution (DSD). The CC/CTC 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 (DC) 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/CTC. They also keep course contents up to date, under DC 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/Conselho Técnico-Científico (CC/CTC), Conselho Pedagógico (CP), Senado, Direções de Curso 
(DC), Conselhos de Departamentos (CD) e Comissão de Autoavaliação (CA). A participação dos alunos é 
garantida no CP, no Senado e ainda na CA. A existência de Núcleos Pedagógicos, afetos à Faculdade e ao 
Instituto, na estrutura da Associação de Estudantes e o seu relacionamento com as estruturas da 
Faculdade/Instituto (Direção, CC/CTC 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/Instituto, 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 teaching 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 
Boards (CC/CTC), the Pedagogic Board (CP), the Senate, the Course Managements (DC), 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 and the institute, by the structure of the Students Association and and its 
relation with the structures of the faculty/institute (management, CC/CTC 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/Institute 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. 
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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 (FUC), bem como o 
relatório do seu funcionamento, são registados no Sistema Integrado de Monitorização do Ensino e 
Aprendizagem (SIMEA) pelo responsável da UC e validados pelo diretor de curso (DC). O diretor (DIR) da 
unidade orgânica tem acesso à informação. Na tutoria eletrónica, o estudante vê a FUC, sumários e demais 
materiais disponibilizados pelos docentes. 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 
(científico, pedagógico e serviços), apoiada por gab de avaliação e garantia interna qualidade.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 
The internal system for quality assurance of UAlg, is defined in the Quality Manual (MQ), and coordinated 
by a Quality Assurance Committee, supported operationally by the Office of Evaluation and Quality (GAQ). 
The GAQ applies, the survey on teaching and learning to students and teachers, for each curricular unit 
(UC).The UC's syllabus and the report on its functioning are registered in SIMEA by the professor in charge 
of the UC, and validated by the course Director (DC). The director (DIR) of the organic unity can acced all 
information.The UC sheet (FUC), summaries and other working materials provided by teachers are 
available on moodle. FCT has a self-assessment committee, composed by DIR, CC, CP, Secretary and 1 
student, with the task to plan, coordinate and execute the self-assessment on all activiyies, supported by 
an office of evaluation and internal quality assurance

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 e no ISE o responsável pela 
implementação dos mecanismos de garantia da qualidade é o respectivo Diretor. 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 acts as the responsible for QA within the University, responds directly 
to the Rector. Within the FCT and the ISE, the responsibility for implementing the quality assurance 
procedures, is the respective 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 (RUC) elabora a FUC e o respetivo relatório no SIMEA e o diretor de 
curso (DC) valida. O Diretor da unidade orgânica tem acesso a todos os relatórios. A plataforma tem pré-
preenchidos, os elementos que definem a UC e calcula automaticamente as estatísticas relativas ao 
desempenho dos estudantes. Através desta mesma plataforma eletrónica, 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 e também por um 
aluno (delegado de ano) que se encarrega de mobilizar os colegas. 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 in charge of each curricular unit (RUC) and the course Director fill up an electronic report in 
the pedagogical and evaluation information system (SIMEA). The Dean may access all reports. This 
platform gets the information from the UC and automatically calculates the statistics on the students’ 
performance. Online, students and teachers answer to surveys over the functioning of UC 's. The 
questionnaires are identical for all UC 's. A campaign to promote participation is promoted during the 
survey period and a student delegate per year assumes the responsibility to mobilize colleagues. The 
Quality Manual establishes how the survey results are integrated in the quality assurance process. Since 
2009/2010, FCT performs 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 RUC submete o relatório de funcionamento da 
unidade curricular no SIMEA. Esse relatório é analisado pela direção de curso e direção da 
Faculdade/Instituto, em conjunto com o resultado do inquérito ao funcionamento da UC, efetuado pelo 
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GAQ. Os problemas encontrados são debatidos em reunião da direção de curso (DC) e em reunião da 
direção da faculdade/instituto com os departamentos. Paralelamente o 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/Conselho Técnico-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 RUC submits a report to the SIMEA. This report is examined by the 
Course Direction board (DC), Department head and Dean, who analyze it together with the results from the 
questionnaires regarding the perceptions of students and faculty/institute on the teaching and learning 
processes, conducted online by the GAQ. The cases are discussed in a meeting of the DC, then in a 
meeting of Dean and Heads of Department. In paralel, the pedagogical Committee promotes a meeting at 
the end of each semester to evaluate the course reports. This bi-annual evaluation is an opportunity to 
detect and propose improvements in the course functioning. All proposals from the DC are discussed in 
the departments and submitted to the Scientific Councils for approval.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
O curso foi submetido à A3ES para avaliação preliminar, tendo merecido parecer positivo. Anualmente 
com a análise dos resultados do acesso, é efetuada uma autoavaliação ao sucesso do curso na captação 
de novos alunos. A decisão de abertura de nova edição dos mestrados baseia-se na avaliação que a 
faculdade e o instituto fazem sobre as oportunidades de mercado e disponibilidade de docência. O SIMEA, 
permite acompanhar o processo de ensino/aprendizagem, contribuindo para a avaliação contínua. São 
elaborados relatórios de autoavaliação da faculdade/instituto desde o biénio 2008/2009-2009/2010. 

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
The course has undergone preliminary assessment by A3ES, obtaining a positive evaluation. Annually, 
with the new student’s enrolment, a self-assessment analysis of the course success in attracting new 
students is made. The decision to open a new edition of the masters course is based on the assessment 
that the College does about market opportunities and teaching availability. SIMEA allows us to track 
problems in the teaching/learning process, contributing to ongoing evaluation. Biennial self-evaluation 
reports are prepared by the Faculty/Institute since 2008/2009-2009/2010

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)

Sala de aula (FCT-Gambelas: 7-2.57) 53

Sala de aula (ISE-Penha: 0.02) 42.7

Sala de Aula Informática (FCT-Gambelas: 1-022) 51.8

Sala de Aula Informática (FCT-Gambelas: 1-1.60) 53.2

Sala de Aula Informática (ISE_Penha: 0.03) 89.8

Laboratório de Aulas - Geoquímica (FCT-Gambelas: 0.11) 100.4

Laboratório de mineralogia (FCT lab. 7-2.58) 50

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

Computadores (em salas de aula) 25

Computadores (em salas de aula) 14

Computadores (em salas de aula) 19
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Licenças ArcGis 10.2 (Todas as extensões) 30

Licença ArcSDE 1

Manifold (Software SIG) 100

Idrisi (software SIG e processamento de imagem), licença sem limite de utilizadores 1

Estações totais 4

Receptores GPS 5

Estações fotogramétricas digitais 5

Estereoscópios diversos 12

Videoprojectores 5

Ground penetrating Radar (partilhado pelo CIMA e CIMAR) 1

Difractometro de RX 1

Difractometro de Laser 1

Moinho de ágata 1

Centifugadora 1

3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
A interação internacional tem sido feita através de:
(i) Visitas de curta duração de professores e/ou investigadores especialmente no âmbito de orientação e 
participação em júris de avaliação de teses;
(ii) Participação de professores e estudantes em programas de mobilidade.

3.2.1 International partnerships within the study programme.
International interactions were associated to:
(i) Short-term visits of professors and/or researchers as thesis supervisors and members of thesis 
evaluation panels.
(ii) Professors and students participation in mobility programs such as ERASMUS.

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.

A interação nacional é efetuada através da participação de docentes e investigadores na supervisão de 
dissertações, projetos e estágios e/ou em júris de avaliação.

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

The national interaction is done through the participation of teachers and researchers as dissertations, 
projects and internships supervisors and members of evaluation panels.

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
Alguns alunos da UAlg e de outras universidades têm usado algumas UC do mestrado como disciplinas de 
opção para outros cursos.

3.2.3 Intrainstitutional colaborations with other study programmes.
Some students for UAlg and other national universities have used some CUs of this master course as 
optional assignatures for other courses.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente 

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Ana Clara Simão Lopes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Ana Clara Simão Lopes

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Carlos Otero Águas Da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Otero Águas Da Silva

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Cristina Carvalho Veiga Pires

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cristina Carvalho Veiga Pires

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 - Delminda Maria de Jesus Moura

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Delminda Maria de Jesus Moura

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 - Fernando Miguel Granja Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Miguel Granja Martins

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
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 - Gonçalo Nuno Delgado Prates

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gonçalo Nuno Delgado Prates

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

Mapa VIII - Helena Maria Neto Paixão Vasquez Fernandez Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Helena Maria Neto Paixão Vasquez Fernandez Martins

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
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 - Joaquim Manuel Freire Luis

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joaquim Manuel Freire Luis

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - José Inácio de Jesus Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Inácio de Jesus Rodrigues

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
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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 - José Paulo Patrício Geraldes Monteiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Paulo Patrício Geraldes Monteiro

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 - Maria Manuela Pires Rosa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Manuela Pires Rosa

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 Coordenador ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Mário Carlos Machado Jesus

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Carlos Machado Jesus

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
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Óscar Manuel Fernandes Cerveira Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Óscar Manuel Fernandes Cerveira Ferreira

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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 - Paulo Manuel Carvalho Fernandes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Manuel Carvalho Fernandes

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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 - Pedro Miguel Mendes Guerreiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Miguel Mendes Guerreiro

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Tomasz Boski

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Carlos Alberto Bragança dos Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Alberto Bragança dos Santos

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

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 Área científica / Scientific Area
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Grau / 
Degree

Regime de tempo / 
Employment link

Informação/ 
Information

Ana Clara Simão Lopes Mestre Sistemas de Informação Geográfica 100 Ficha submetida

Carlos Otero Águas Da 
Silva

Mestre Recursos Hídricos 100 Ficha submetida

Cristina Carvalho Veiga 
Pires

Doutor
Ciências e Tecnologias do Ambiente, 
especialidade Tecnologias do Ambiente 
(Equivalência)

100 Ficha submetida

Delminda Maria de Jesus 
Moura

Doutor Geologia 100 Ficha submetida

Fernando Miguel Granja 
Martins

Doutor Recursos Naturais e Meio Ambiente 100 Ficha submetida

Gonçalo Nuno Delgado 
Prates

Doutor Ciências - Geodesia e Geofísica 100 Ficha submetida

Helena Maria Neto Paixão 
Vasquez Fernandez Martins

Doutor Recursos Naturais e Meio Ambiene 100 Ficha submetida

Joaquim Manuel Freire Luis Doutor
Ciências Exactas, especialidade Física 
(Equivalência)

100 Ficha submetida

José Inácio de Jesus 
Rodrigues

Doutor Geometria computacional 100 Ficha submetida

José Paulo Patrício 
Geraldes Monteiro

Doutor Docteur ès Sciences 100 Ficha submetida

Maria Manuela Pires Rosa Doutor
Ordenación del Território y Estrategias 
Ambientais

100 Ficha submetida

Mário Carlos Machado 
Jesus

Doutor Informática 100 Ficha submetida

Óscar Manuel Fernandes 
Cerveira Ferreira

Doutor
Ciências do Mar, especialidade de Geologia 
Marinha

100 Ficha submetida

Paulo Manuel Carvalho 
Fernandes

Doutor Doctoratus in philosophia (Ph.D.) 100 Ficha submetida

Pedro Miguel Mendes 
Guerreiro

Mestre Engenharia de Sistemas e Computação 100 Ficha submetida

Tomasz Boski Doutor Geologia (Geoquimica) 100 Ficha submetida

Carlos Alberto Bragança 
dos Santos

Doutor Geografia-Ordenamento Território 100 Ficha submetida

1700

<sem resposta>

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

4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

Corpo docente próprio / Full time teaching staff
Nº / 
No.

Percentagem* / 
Percentage*

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

17

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):

14
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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):

12

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

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:

17

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):

3

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

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

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.

4.1.4. Assessment of teaching 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.

Página 25 de 135ACEF/1516/08757 — Guião para a auto-avaliação

21-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=bcd58ed2-7952-c672-b4bd...



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, 
6 Assistentes Técnicos e 12 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, 
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, 6 technical assistants and 12 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. 
Doutor - 1
Mestre - 2
Licenciado - 10
12º Ano - 9
11º Ano - 3
9º Ano - 3
4º Ano - 2

4.2.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Phd- 1
Master- 2
Bachelor- 10
12º Year- 9
11º Year- 3
9º Year- 3
4º Year- 2

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, 
Segurança e saúde em laboratórios), Gestão Académica, Excel (nível médio); Inglês para atendimento e 
escrita; SIG e programação (informática). 

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, Ssafety and health in laboratories, Academic Management, Excel 
(average level), English for front desk office, Written English, GIS and programming (computer science.
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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 42

Feminino / Female 58

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 0

24-27 anos / 24-27 years 33

28 e mais anos / 28 years and more 67

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 5

2º ano curricular 7

12

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

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

Penúltimo ano / One 
before the last year

Último ano/ 
Last year

Ano corrente / 
Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 15 15 12

N.º candidatos 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase 
candidates

10 8 4

Nota mínima do último colocado na 1ª fase / Minimum 
entrance mark of last accepted candidate in 1st fase

11 11 0

N.º matriculados 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase 
enrolments

8 4 0

N.º total matriculados / Total no. enrolled students 8 4 0

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

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para 
discriminação de informação por ramos) 
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2014/15 Não foram admitidos alunos.
2013/14 - Abertura de candidaturas exclusivamente para o ramo ASA - 5 alunos = 5 
2012/13 - Abertura de candidaturas exclusivamente para o ramo CIG - 8 alunos = 8
2011/12 - 4 CIG = 4 
2010/11 - 4 ASA, 8 CIG = 12
2009/10 - 5 ASA, 7 CIG = 12

Aumento do número de estudantes licenciados noutras universidade nacionais e estrangeiras.

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

2014/15 Não foram admitidos alunos.
2013/14 - Abertura de candidaturas exclusivamente para o ramo ASA - 5 alunos = 5 
2012/13 - Abertura de candidaturas exclusivamente para o ramo CIG - 8 alunos = 8
2011/12 - 4 CIG = 4 
2010/11 - 4 ASA, 8 CIG = 12
2009/10 - 5 ASA, 7 CIG = 12

Increasingly proportion of students without prior contact with UAlg (degrees from external institutions) and 
foreign students.

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 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. 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. Regras de avaliação, calendários ano letivo, exames e outros documentos 
relevantes estão disponíveis online.

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. 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. Valuation rules, calendars school year, exams and other 
relevant documents are available online.

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) Receção estudantes estrangeiros organizada 
pelo Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (Orientation week); c) Celebração do dia da 
faculdade para que haja mais um espaço de partilha e conhecimento dos vários atores da faculdade; d) 
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; e) Participação dos estudantes em núcleos do 
curso ou áreas de interesse (ex: Núcleo de estudantes de Biologia; de Atividades subaquáticas); f) 
Participação dos estudantes em ações de divulgação dos cursos nas escolas do ensino secundário; g) 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) Reception of international students organized by the Mobility and International Office 
(Orientation Week); d) Master's Day, where undergraduate students are informed about the various master 
courses offered; e) Students participate in group organizations related to their course or interests (ex: 
Biology students association, scuba-diving, ..); f) marketing campaigns promoting university courses in 
secondary schools; g) The library organizes special sessions to inform the students about how to use 
available resources, such as the book-borrowing system.
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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. 
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 Unidade Curricular, 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 GRIM, 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 (outg and incoming) is provided before departure (visa and general 
inform), at arrival (accommodation, residence permit) and for integration (lang 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. Given 
its high internationalization level, FCT has a dedicated Mobility Off
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6. Processos

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

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

Constituem objectivos do Mestrado em Geomática a promoção de formação avançada, multi e 
interdisciplinar nas áreas do conhecimento das Ciências da Terra e do Ambiente e da Informação 
Geográfica, com uma forte componente de técnicas digitais. Para o efeito constituem objetivos de ensino o 
desenvolvimento de conhecimentos e aquisição de competências nas seguintes áreas de incidência 
comum aos dois ramos:
- Tecnologias da aquisição de informação espacial georreferenciada nos domínios da topografia, geodesia 
e suas aplicações na recolha de dados e de amostragem no campo.
-Tratamento estatístico de dados espaciais e não espaciais, metodologias e prática de análise;
-Organização de informação e armazenamento de dados em bases de dados espaciais;
-Técnicas e métodos de aquisição de informação por deteção remota e processamento digital de imagem;
-Constituição de sistemas de informação geográfica;
-Métodos e funções de análise espacial e suas aplicações;
-Visualização de dados espaciais e produção de documentos cartográficos.

Para além da formação geral, transversal aos domínios de especialização, o estudante poderá optar por 
um perfil de especialização em Análise de Sistemas Ambientais ou em Ciências da Informação Geográfica. 
De acordo com a opção, o estudante receberá formação num conjunto de unidades curriculares opcionais, 
onde adquire conhecimentos e aprofunda aptidões e competências em domínios da sua preferência, 
ligados à área de especialização escolhida. Neste nível, são objetivos principais:
- Aprofundamento de metodologias de processamento, validação, manipulação e visualização de dados e 
nos diversos domínios da sua utilização e aplicação,
-Desenvolvimento de métodos de pesquisa e proporcionar experiências de trabalho de campo;
-Consolidar técnicas para interpretação, análise e comunicação de informação espacial. 
-Fomentar a criatividade na resolução de problemas;
-Incentivar a capacidade para comunicar oralmente e por escrito com a sociedade em geral, relativamente 
a assuntos relacionados com a Geomática e as suas aplicações.

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 objectives of this Master in Geomatics are the promotion of advanced training , multi- and 
interdisciplinary knowledge in Earth and Environment Sciences and Geographic Information, with a strong 
component of digital techniques. Accordingly, the teaching objectives are to develop and acquire skills 
and knowledge in the following areas ,which are common to the two profiles:
- Technologies for acquiring georeferenced spatial information in the fields of topography and geodesy as 
well as their applications in data collection and field sampling.
- Statistical analysis of spatial and non-spatial data, methodologies and practical applications;
- information organization and data storage in spatial databases;
-Techniques and methods of information acquisition based on remote sensing and digital image 
processing;
- Constitution of geographic information systems;
- Spatial analysis Methods and functions and their applications;
- Spatial data Visualization and production of cartographic documents.

In addition to this general formation, transversal to all the fields of expertise, students can chose a profile 
of specialization in Environmental System Analysis or Geographic Information Sciences. According to its 
option, the student will be trained in a number of optional courses, which allow the student to acquire more 
knowledge in areas of its choice as well as to deepen its skills and competencies, in relation to the chosen 
specialization. At this level, the key objectives are:
- Advanced methodologies for data processing , validation, manipulation and visualization as well as the 
various aspects of their use and application,
- Development of research methods providing fieldwork experiences;
- Consolidation of technical knowhow for spatial information interpretation, analysis and communication.
- Encouraging creativity in problem solving;
- Increasing ability to communicate with society in general, on matters related to geomatics and their 
applications, both orally and writing .

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

A primeira edição do mestrado em Geomática decorreu no ano letivo 2008/2009 e a primeira revisão 
curricular ocorreu em 2011, entrando em vigor no ano letivo 2012/13. No presente momento está em curso 
o desenvolvimento de uma proposta de alterações esperando-se que entre em vigor ano letivo 2016/17. O 
que corresponde a um período de 4 anos entre revisões curriculares.
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O corpo docente, na generalidade, apresenta actividade científica de elevado nível, atual e diversificada, 
que suporta a produção atualizada de conteúdos e abordagens atuais. Para além deste aspeto, tem sido 
prática uma contínua atualização dos softwares para as aulas práticas e teórico-práticas.

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

The first edition of the Masters in Geomatics occurred in the year 2008/2009 and the first curriculum 
revision occurred in 2011, entering application in the academic year 2012/13. At the present time, there is a 
proposal for amendments under development that is expected to be implemented in academic year 
2016/17. This corresponds to a 4-year period between curriculum revisions. In general , the teaching staff 
presents high level scientific activity, up-to-date and diverse, supporting the updated production of 
contents and approaches. Apart from this aspect, a continuous updating of software for the practical and 
theoretical-practical classes is maintained.

6.2. Organização das Unidades Curriculares 

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Bases de dados relacionais/Relational database systems

6.2.1.1. Unidade curricular:
Bases de dados relacionais/Relational database systems

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Carlos Machado Jesus – T 8

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Pedro Miguel Mendes Guerreiro – P 20; OT 3

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

O tratamento da informação geográfica assenta sobre princípios fundamentais oriundos das bases de 
dados relacionais. A estruturação, operacionalidade, portabilidade, manutenção e funcionalidade são 
características exploradas e potenciadas nos conceitos relacionais da informação.

Torna-se, portanto, imperioso possuir conhecimentos sobre a caracterização da informação, bem como 
das estruturas de dados informáticos que irão proceder à sua organização, gestão e manutenção em 
suportes lógicos, por forma a permitir a respetiva utilização de uma forma eficiente em contextos técnicos 
operacionais especializados. Estes são os objetivos centrais desta unidade curricular.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The treatment of the geographic information is based on fundamental principles mostly derived from 
relational databases. The structure, operability, portability, maintenance and functionality are explored and 
enhanced as relational information concepts.

It is therefore imperative to have some basic knowledge about the characterization of the information as 
well as the data structures that will carry out its organization, management and maintenance in order to 
enable the respective use efficiently in technical contexts. These are the central goals of this course.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os tópicos a lecionar são os seguintes:
(1) Introdução aos SGBD – Conceito de base de dados. Importância e classificação dos sistemas de 
informação.
(2) Análise da informação – Entidades de informação. Conceito de objecto (propriedades alfa-numéricas, 
numéricas, lógicas e espaciais). Normalização da informação.
(3) Criação de bases de dados relacionais – Tabelas. Pesquisas com critérios.
(4) Desenvolvimento avançado, gestão e manutenção de bases de dados – Álgebra relacional. 
Fundamentos da linguagem SQL. Indexação de tabelas. Introdução, eliminação e atualização da 
informação.

6.2.1.5. Syllabus:
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The topics to teach are:
(1) Introduction to DBMS – The database concept. Importance and classification of the information 
systems.
(2) Information Analysis - Entities of information. The object concept (alpha-numeric, numerical, logical and 
spatial properties). Standardization of the information.
(3) Creation of relational databases – Tables and queries.
(4) Advanced development, management and maintenance of databases - Relational Algebra. 
Fundamentals of SQL. Indexing tables. Introduction, deletion and updating of information.

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

O programa da unidade curricular foi especialmente concebido para poder proporcionar uma perceção 
integrada de todo o processo que envolve a gestão da informação informatizada. Fazendo um 
aproveitamento das tipologias das aulas para a unidade curricular, foram direcionadas para a 
apresentação e exploração dos tópicos curriculares.
Apresenta-se uma introdução aos sistemas de gestão de bases de dados e à necessidade de análise da 
informação como contextos necessários para entender os desenvolvimentos curriculares posteriores e, 
simultaneamente, os alunos poderem adquirir uma perceção global da gestão da informação.
A criação de bases de dados, a aquisição da informação, a sua validação e pesquisa constituem 
preocupações muito importantes e são objeto de um cuidado especial na vertente prática da unidade 
curricular. Está incluída uma iniciação à utilização da linguagem SQL com o objetivo de poder promover 
consultas da informação mais refinadas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program of this course is specially conceived to provide an overall perception of the integrated 
process of the management of computational data. Making a use of the two types of the course's classes, 
they were directed to the presentation and the exploration of program topics.
First it presents an introduction to database management systems as well as the need to analyze 
information in a context to understand the subsequent curricular developments and at the same time, 
students can acquire a global perception of the information management itself.
Secondly, the creation of databases and the acquisition of information, its validation and query inside the 
database system, they all are very important concerns in this course and they are the object of a special 
care in the practical part of the course. An introduction to the use of SQL in order to be able to promote 
more refined information queries is also included.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conceitos são apresentados aos alunos mediante a projeção de slides numa sala de informática. Desta 
forma os alunos poderão recorrer à experimentação e/ou resolução de exercícios de uma forma imediata.
Existe um trabalho prático que serve de referência crucial ao desenvolvimento dos conteúdos 
programáticos e em simultâneo é a peça principal da avaliação da unidade curricular (100%). Neste 
trabalho os alunos refletem a sua aprendizagem e experimentam as diferentes opções para poder 
ultrapassar os obstáculos que na prática acontecem com a gestão da informação. Estes trabalhos são 
sujeitos a uma apresentação e discussão perante um júri escolhido para o efeito.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The concepts are presented to the students by projecting slides in a computer classroom. In this way 
students may easily experiment or solve all the exercises immediately.
There is also a practical work that assumes a crucial reference in the development of the syllabus and 
simultaneously is the main part of the evaluation of the course (100%). In this practical work, the students 
reflect their learning and can experience the different options in order to overcome the obstacles which in 
practice happen into the management of information. These practical works are subject to a presentation 
and discussion before a jury, chosen for the purpose.

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

Tratando-se de uma unidade curricular com uma carga letiva muito reduzida tornou-se óbvia a 
necessidade de recorrer, quase em exclusivo, a um ensino assente na experimentação e na aproximação à 
dimensão dos problemas reais, para se conseguir que o aluno possua uma aquisição de conceitos 
consolidados sobre os sistemas de gestão da informação e sobre a gestão da informação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Being a short term course (8 weeks) it became obvious the need to use almost exclusively a teaching way 
based on the experimentation and bring real problems into the class context in order to achieve that the 
student has a regular acquisition of concepts of management information systems and of the management 
of information itself.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
* Tecnologia de Bases de Dados, Pereira L., Publicações Universia (ISBN 9727221432).
* Introduction to Database Systems, Date C., Addison Wesley Longman (ISBN 0201834582).
* Introdução ao SQL, Felisberto P., Biblioteca-EST.
* Using SQL, Groff J., Weinberg P., Mcgraw-Hill Osborne Media (ISBN 007881524).
* SQL – Structured Query Language, Damas L., FCA Editora Informática (ISBN 9727221882).
* http://www.ualg.pt (tutoria electrónica).

Mapa X - Deteção Remota/Remote Sensing

6.2.1.1. Unidade curricular:
Deteção Remota/Remote Sensing

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Miguel Granja Martins – TP 30

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

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

Conhecimento das técnicas de aquisição de imagens aéreas (avião, drone e satélite). Utilização de 
técnicas de processamento digital de imagem

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Knowledge of techniques of image acquisition of aircraft and satellite. Using techniques of digital image 
processing

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I - Energia eletromagnética: Interações da energia eletromagnética com a atmosfera e com a superfície 
terrestre. 
II - Sistemas de deteção remota: fotográficos, multiespectrais along-track e multiespectrais across-track. 
III - Plataformas de deteção remota: Landsat, Spot, Ikonos, Quickbird, IRS e CBERS
IV - Processamento digital de imagem: manipulação de histogramas, filtros, correção geométrica (conceito 
de ortorectificação e georreferenciação), correção radiométrica, classificação supervisada, classificação 
não supervisada e deteção de alterações.

6.2.1.5. Syllabus:
I - Electromagnetic energy. Interaction of electromagnetic energy with the atmosphere and the surface. 
II – Remote sensing systems: cameras, multispectral along-track and across-track.
III - Remote sensing platforms: Landsat, Spot, Ikonos, Quickbird, IRS and CBERS
III - Digital image processing: handling of histograms, filters, geometric correction (concept of 
orthorectification and georeferencing), radiometric correction, classification supervised, classification 
unsupervised and change detection.

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

Os primeiros três capítulos do programa dão a conhecer os princípios físicos e as técnicas de deteção 
remota, que se utilizam em plataformas de satélites, de aviões ou de drones. O último capítulo dá a 
conhecer as técnicas e as metodologias, para corrigir imagens digitais e para a extrair de informação 
digital.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The first three chapters of the program provide the knowledge the physical principles and the techniques 
of the remote sensing that are used in platforms of satellites, airplanes or drones. The last chaptersprovide 
the knowledge of techniques and methodologies to correct digital images and extracting digital 
information

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas é utilizado o método expositivo, com apresentações em PowerPoint. Nas aulas teórico 
práticas são resolvidos exercícios tutoriais de processamento digital de imagem, com o software "Idrisi 
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Andes" da Clark University, EUA Nas aulas de tutoria, serão resolvidos exercícios sob a orientação do 
professor. No final, o aluno realizará um trabalho prático.

Métodos de avaliação: 
A classificação final será determinada pela média entre a componente prática (um trabalho) e a 
componente teórica, que consiste numa frequência ou exame. A nota mínima aceite para o trabalho é de 10 
valores. Os alunos com classificação em frequência superior a 10 valores serão dispensados do exame. 
Serão reprovados, independentemente da classificação prática, os alunos que em exame obtenham 
classificação inferior a 10 valores. A nota final será:
N = 50% x (Frequência ou Exame) + 50% x (Nota do trabalho)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the Theoretical Lectures is used the expositive method with PowerPoint presentations. In Theoretical 
Practical Lectures are solved the tutorials exercises about digital processing image, using the software 
"Idrisi Andes" of Clark University, U.S. In the Tutoring classes, will be solved exercises under the guidance 
of the teacher. In the end the student will undertake a practical work. 
Assessment methods:
The final rating will be determined by averaging the practical component (a work) and the theoretical 
component, which consists of a frequency or examination. The minimum grade accepted for the job is 10 
points. Students rated the frequency higher than 10 will be exempt from examination. Will fail, regardless 
of classification practice, students who obtain a grade examination in less than 10 values. The final score 
is: N = 50% x (Frequency or Exam) + 50% x (work)

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

A transmissão dos conceitos teóricos e a utilização de um software de processamento digital de imagem 
permite dar ao aluno uma sensibilidade e destreza na manipulação de imagens digitais para extração e 
modelação de informação digital.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The transmission of theoretical concepts and the use one software, for digital image processing, allows 
giving the student a sensitivity and dexterity in the manipulation of digital images for extraction and 
modelling of digital information.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Fernando Martins (2013). Sebenta teórica da unidade curricular - Deteção Remota
- Fernando Martins (2015). Diapositivos das aulas em PowerPoint.
- Fernando Martins (2014). Sebenta de exercícios tutorias do Idrisi Andes
- Thomas M. Lillesand & Ralph W. Kiefer(1994). Remote Sensing and Image Interpretation; Third Edition; 
John Wiley & Sons, Inc. USA
- Fonseca, A. e Fernandes, J., (2004), Detecção Remota.1ª Edição; LIDEL, Lisboa, 224 pp.
- Floyd F. Sabins; W. H. Freeman, (1987). Remote Sensing: Principles and Interpretation; second Edition. 
New York.
-Canada Centre for Remote Sensing (2007). Fundamentals of Remote Sensing, Natural Resources Canada, 
258 pp.
- Canada Centre for Remote Sensing (2008). Satellite Data Reception, Natural Resources Canada

Mapa X - Dissertação, Projeto ou Estágio/Thesis, Project or Internship 

6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação, Projeto ou Estágio/Thesis, Project or Internship 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Diretor do curso de mestrado

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Um ou dois doutores ou especialistas de mérito reconhecido da UAlg ou de outra Instituição, nacional ou 
estrangeira, ou de uma unidade de investigação, nomeados pelo Conselho Científico, mediante proposta 
da Direção de Curso, ouvido o mestrando. 

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):
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O trabalho final do mestrado pretende desenvolver a capacidade de realizar trabalho de 
investigação/desenvolvimento/aplicação/técnico com elevado grau de autonomia, integrando 
conhecimentos adquiridos e capacidade de síntese e de análise crítica e criativa, de forma a analisar e a 
compreender problemas no âmbito da Geomática.
O aluno deverá demonstrar que possui competências neste domínio científico, através de um documento 
escrito que será defendido numa prova pública.
O documento escrito é elaborado sob a supervisão de pelo menos um orientador, docente responsável.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of this course, the student should be able to develop capacity to undertake 
research/development work with a high degree of autonomy, integrating knowledge acquired throughout 
the program and the training, promoting the critical and creative analysis and summarizing skills in view to 
analyze and understand subjects related to Geomatics .
The student must demonstrate that he/she acquired the required skills in Geomatics , through a written 
document (Thesis or report) which will be defended in public.
The final docuemtn is elaborated under the guidance of at least one supervisor.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos dependem dos objetivos e do trabalho a realizar e podem envolver 
investigação experimental e/ou simulação bem como trabalho de projeto ou estágio em Geomática.

6.2.1.5. Syllabus:
The individual work to be elaborated, which may involve experimental research and / or simulation as well 
as intership, will result in the preparation of a thesis or final report on a subject within the knowledge area 
of Geomatics.

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

Os conteúdos programáticos desta unidade curricular são definidos em função dos objetivos e das 
competências a adquirir para a realização da dissertação, do projeto ou do estágio, que se esperam ser 
complementares dos conhecimentos e competências adquiridos ao longo do mestrado. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are defined according to the objectives and competences to be acquired by the students in 
order to complete the thesis, project or internship, which should be complementary or applied to the skills 
and knowledge acquired during the master program. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O trabalho será desenvolvido em estreita colaboração com o(s) orientador (es) para a discussão das linhas 
orientadoras do trabalho final a realizar e da sua correta evolução ao longo da UC. O trabalho conducente 
à tese ou relatório, poderá ser realizado em ambiente académico ou académico e empresarial, sendo neste 
caso necessário também um orientador na empresa. 
A orientação, admissão a provas, constituição do júri, aceitação do trabalho e ato público de defesa desta 
Unidade Curricular estão regulamentados por regulamento próprio da Universidade do Algarve. 
Resumidamente:
a) o júri é composto por 3 a 5 membros, incluindo o(s) orientador(es);
b) Na primeira reunião do júri, decide-se sobre a aceitação do trabalho, ou a recomendação da sua 
reformulação;
c) A classificação final é a média das classificações (fundamentadas) atribuídas por cada um dos membros 
do júri.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The work will be carried out in close collaboration with the supervisor(s) that is responsible for providing 
help and guidance to students as well as for ensuring the correct progress of the work. The thesis or report 
can be carried out either in an academic or in an academic-enterprise environment. In the later a supervisor 
in the enterprise is also necessary.
The supervision, exam admission, panel formation, acceptance and public oral presentation act of this 
course are regulated by proper published regulations of the University of Algarve.
In summary:
a) The panel is composed by 3 to 5 members, including the supervisor(s);
b) In the first meeting of the panel, the acceptance of the work is discussed, or its reformulation is 
recommended;
c) The final grade is the average of the ratings assigned by each member of the jury.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Tendo como objectivos principais o desenvolvimento de capacidades de investigação e de trabalho com 
elevado grau de autonomia, uma metodologia de ensino com trabalho autónomo por parte do aluno e 
acompanhamento tutorial parece completamente adequada à prossecução desses objectivos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As the main goal of this course is to develop the students’ capacity to undertake research work with a high 
degree of autonomy and integrate acquired knowledge, the proposed teaching methodology with tutorial 
orientation seems in accordance with the curricular unit objectives

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A bibliografia depende do tema escolhido para dissertação, projeto ou estágio e deverá ser, em parte, 
indicada pelo orientador de cada aluno.

The bibliography depends on the subject chosen for thesis, Project or internship and should be, in part, 
indicated by the supervisor of each student.

Mapa X - Formas e Processos de Superfície/ Earth Surface Processes

6.2.1.1. Unidade curricular:
Formas e Processos de Superfície/ Earth Surface Processes

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Delminda Maria de Jesus Moura - TP:30

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

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

São objectivos gerais da unidade curricular:
- Identificar e compreender os processos naturais indutores dos seguintes desastres naturais: 
movimentos de massa, sismos, cheias;
- Conhecer e interpretar as variáveis ambientais intervenientes em cada um dos desastres naturais 
analisados;
- Parametrizar as variáveis ambientais de acordo com a sua importância relativa na produção de um 
acontecimento particular;
- Produzir mapas de vulnerabilidade e risco utilizando sistemas de informação geográfica.

No final desta UC os estudantes deverão ser capazes de:
- Avaliar a vulnerabilidade de uma dada região a um desastre natural particular;
- Conhecer todas as etapas da produção de mapas de vulnerabilidade a desastres naturais;
- Aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução de problemas de ordenamento territorial.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Main objectives of this course are: 
- To identify and understand the natural processes inducing the following natural hasards: mass 
movements, earthquakes, floods; 
- To understand and interpret the environmental variables involved in each of the natural hazards analysed;
- To parameterize the environmental variables according to their relative role in the production of a 
particular event;
- To produce vulnerability and risk maps using geographic information systems.

At the end of this course students should be able to:
- assess the vulnerability of a given region to a particular natural hazard;
- know all stages to build vulnerability maps to natural hazards;
- apply the acquired knowledge in solving spatial planning problems. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Conceitos de vulnerabilidade, perigosidade e de risco a desastres naturais;
- Cadeia de processos desde a perceção do evento (desastre natural) até às respostas e agentes 
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envolvidos em cada uma das etapas;
- Movimentos de massa: tipologia e mecanismos forçadores;
- Parametrização das variáveis determinantes dos movimentos de massa;
- Sequência de aquisição de dados conducentes à produção de um mapa de vulnerabilidade à ocorrência 
de movimentos de massa;
-Conceito de cheia e mecanismos forçadores;
-Parametrização de substratos relativamente ao seu comportamento hídrico;
-Sequência de aquisição de dados conducentes à produção de um mapa de vulnerabilidade à ocorrência 
de cheias;
-Conceitos envolvidos na definição de vulnerabilidade à ocorrência de sismos; 
-Contextos geotectónicos favoráveis à ocorrência de sismos;
-Suscetibilidade à ocorrência de sismos: Efeito de sítio;
-Variáveis ambientais a considerar para a produção de mapas de vulnerabilidade à ocorrência de sismos.

6.2.1.5. Syllabus:
- Concepts on vulnerability, hazard and risk to natural hazards;
- From perception of the event (natural hazard) to the answers and agents involved in each stage;
- Mass movements: types and mechanisms;
- Parameterisation of determinant variables of mass movements;
- Sequence of data acquisition leading to the production of vulnerability maps to floods, earthquakes and 
mass movements; 

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

Esta unidade curricular (UC) é dedicada à transformação da superfície da Terra em escalas temporais 
muito curtas (minutos – horas) devido a processos naturais. São objecto de estudo desta UC, as variáveis 
ambientais que se conjugam para forçar movimentos de massa, sismos e cheias. A UC Formas e 
Processos de Superfície para o mestrado de Geomática tem como conceito nuclear a aplicação dos 
conhecimentos em Sistemas de Informação Geográfica (SIG) à gestão de sistemas naturais, em particular 
à gestão de riscos geomorfológicos. Para tal, é necessário que os estudantes compreendam os 
mecanismos e processos geomórficos forçadores de desastres naturais e saibam recolher e analisar 
dados espaciais.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course is dedicated to the transformation of the Earth's surface in a very short time scales (minutes - 
hours) due to natural processes. Main issues of this course are the environmental variables that combine 
to force mass movements, earthquakes and floods. The course framed in the Geomatics Master has as 
core concept the use of Geographic Information Systems (GIS) techniques for the management of natural 
systems, particularly of geomorphological risks. For this propose it is necessary that students understand 
the geomorphic processes and know how to acquire the required spatial data.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos programáticos e conceitos são sempre explorados a partir um estudo de caso, apresentado 
em vídeo, fotografias, notícias ou selecção de imagens e texto em ppt. Todos os estudantes participam na 
identificação das variáveis ambientais comuns ao conjunto de exemplos apresentados para cada 
acontecimento. Após a conceptualização do fenómeno os estudantes sugerem medidas de prevenção e 
mitigação. Cada estudante escolhe uma região para produzir uma carta de vulnerabilidade aos vários 
riscos geológicos estudados. 

Avaliação: Trabalho individual escrito (70%) e apresentação oral do trabalho (30%)-inclui mapa de 
vulnerabilidade em ambiente S.I.G.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The contents and concepts are always operated from a case study, presented in video, photos, news or 
selection of images and text in ppt. All students participate in the identification of common environmental 
variables to the set of examples given for each event. After the conceptualization of the phenomenon 
students suggest actions for prevention and mitigation. Each student chooses a region to produce 
vulnerability maps to the studied hazards.

Evaluation: individual written work (70%) and oral presentation (30%) - includes vulnerability maps in GIS

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

A exploração dos conteúdos programáticos a partir de estudos de caso serve de imediato a percepção dos 
estudantes para a utilidade de produzir mapas de vulnerabilidade e susceptibilidade para a gestão 
territorial e prevenção de danos. Do mesmo modo, a apresentação repetida de situações distintas 
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envolvendo o mesmo desastre natural, induz facilmente os estudantes a identificarem os mecanismos 
forçadores dos fenómenos. Esta dinâmica tem resultado muito bem, mesmo em grupos de formação-base 
muito heterogénea, pois a discussão da ponderação de cada mecanismo desencadeante de desastres 
morfológicos, fomenta a construção do conhecimento e a interacção e entre os estudantes. A construção 
de mapas em ambiente S.I.G., estabelece a ponte entre os processos, a aquisição de dados e a 
representação facilitadora da compreensão dos gestores do território, que é um dos objectivos da unidade 
curricular

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The organization of the syllabus according to case studies increases the perception of students for the 
utility to produce vulnerability maps. Similarly, repeated presentation of different situations involving the 
same natural hazards, induces the students to identify the drivers. This dynamic has resulted very well, 
even in groups of highly heterogeneous training background. The construction of maps in a GIS 
environment, provides the bridge between the processes, data acquisition and spatial representation easily 
understood by the territory managers, which is one of the objectives of the course

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Bell, F.G., 2002. Geological Hazards- Their assessment, avoidance and mitigation. E&FN SPON (Ed.), 631 
p. 
- Budetta, P., Santo, A., Vivenzio, F., 2008. Landslide hazard mapping along the coastline of the Cilento 
region (Italy) by means of a GIS-based parameter rating approach. Geomorphology, 94, 340-352.
- Embleton, E., 1997. Developments in Earth Surface Processes 5. In: Embleton-Hamann, C. (Edits), 
Geomorphological Hazards of Europe. Elsevier (Publ.), The Netherlands, 537 p.
- Fekete, A., 2011. Spatial disaster vulnerability and risk assessments: challenges in their quality and 
acceptance. Natural Hazards. Springer, doi: 10.1007/s11069-011-9973-7, 18 p.
- Tsuyoshi Hattanji , Hiromu Moriwaki , 2009. Morphometric analysis of relic landslides using detailed 
landslide distribution maps: Implications for forecasting travel distance of future landslides. 
Geomorphology, 103, 447-454.

Mapa X - Geoestatística/Geostatistics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Geoestatística/Geostatistics

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cristina Carvalho Veiga-Pires - 22,5TP; 2,5 OT

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Helena Maria Neto Paixão Vazquez Fernandez Martins - 22,5TP; 2,5 OT

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

Esta Uc em Geoestatística pretende ensinar os conhecimentos necessários para caracterizar a dispersão 
espacial e espacio-temporal do ponto vista quantitativo, bem como conhecer e ser capaz de escolher os 
métodos estatísticos adequados aos vários domínios das Ciências da Terra e do Ambiente.
Ao fim desta UC, o estudante deverá ser capaz de : i) Perceber a importância da escolha da análise 
estatística adequada aos diferentes tipos de dados; ii) Reconhecer os diferentes tipos de variáveis, e saber 
interpretar os resultados provenientes de cada análise estatística; iii) Criar e analisar modelos obtidos 
pelos diversos métodos de estimação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course in Geostatistics aims to give the necessary information to characterize spatial and space-time 
dispersion quantitatively as well as to be able to choose the appropriate statistical methods to various 
fields of Earth and Environmental Sciences.
By the end of this course, the student should be able to: i) understand the importance of choosing the 
appropriate statistical analysis to different types of data; ii) recognize the different types of variables, and 
to interpret the results from each statistical analysis; iii) To create and analyze models obtained by 
different estimation methods.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Conceitos básicos de estatística: Tipos de distribuição das probabilidades, p-values e Significância, 
Limites de confiança, Variância, análise de correlação. 2 – Introdução à Análise univariada: Analises de 
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regressão bivariada e multivariada. 3 – Introdução à Análise multivariada: Análise de componentes 
principais, Análise de discriminante, Análise de redundância, Análise de correspondência. 4 - Análises 
espaciais: Modelos de interpolação e krigagem.

6.2.1.5. Syllabus:
1 - Basic concepts of statistics: Types of distribution of probabilities, p-values and significance, 
confidence limits, variance, correlation analysis . 2 - Introduction to Univariate analysis: Analyses of 
bivariate and multivariate regression. 3 - Introduction to multivariate analysis: Principal component 
analysis, discriminant analysis, redundancy analysis, Correspondence analysis. 4 - Spatial Analysis: 
interpolation Models and kriging.

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

O principal objetivo desta uc consiste em fornecer uma visão sintética dos métodos estatísticos 
disponíveis no tratamento de dados espaciais georeferênciados. Para atingir este objetivo os alunos 
necessitam de adquirir conhecimentos através de diferentes exemplos da utilização e tratamento de dados 
espaciais. Neste sentido apresentam-se estudos de caso nas diferentes áreas de saber em geoestatística 
de forma a que os seus fundamentos sejam ilustrados com dados reais. No entanto, para poder integrar a 
informação é necessário dotar alunos do conhecimento de base relativo à estatística (capítulo I). 
Finalmente, através da apresentação de vários trabalhos e estudos de caso será dado ao aluno a 
possibilidade de comparar os diferentes métodos estatísticos e desta forma desenvolver o seu espírito 
critico
Em resumo, os conteúdos programáticos são desenvolvidos de forma a seguir uma lógica de 
Compreensão–aplicação–intervenção no contexto da aplicação de métodos estatísticos a dados espaciais

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The main objective of this course is to provide a synthetic view of the statistical methods available to treat 
georeferenced spatial data. To achieve this goal students need to acquire knowledge through different 
examples of the use and management of spatial data. In this sense case studies in different fields of 
knowledge in geostatistics are presented so that its foundations are illustrated with real data. However, in 
order to integrate the information it is necessary to provide students the basic knowledge on statistics 
(Chapter I). Finally, by presenting several papers and case studies the student will be given the opportunity 
to compare the different statistical methods and thus develop their critical spirit.
In summary, the program contents are developed in order to follow a logical pathway from understanding 
to application and intervention in the application of statistical methods to spatial data.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino nesta UC é baseada no desenvolvimento de exemplos concretos durante as 
aulas TP, utilizando diverso programas informáticos de forma a entender experimentando os diferentes 
métodos estatísticos e adquirir o conhecimento teórico de forma aplicada.
A avaliação é realizada através de:
- uma apresentação oral da aplicação dos conhecimentos adquiridos (50 % da classificação final) 
demonstrada individualmente através da análise de um artigo científico relacionado com a matéria;
- um teste escrito teórico-prático por exame (50 % da classificação final). 
Não são admitidos a exame quem não tiver feito a apresentação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology in this course is based on the development of concrete examples during the TP 
classes, using various computer programs to understand through experiencing the different statistical 
methods and acquire theoretical knowledge in an applied way.
The evaluation is carried out through:
- An oral presentation of the application of acquired knowledge (50% of the final grade) demonstrated 
individually by analyzing a scientific article related to geostatistics;
- A theoretical and practical written exam (50% of the final mark).
Students who have not done the presentation are not admitted to the exam.

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

A metodologia de ensino está estruturada de forma a desenvolver a participação ativa e crítica dos alunos 
durante a apresentação dos estudos de caso. Esta metodologia principalmente por aprendizagem por 
problema permite uma abordagem sistémica e integrada dos conteúdos programáticos. A apresentação 
crítica de um artigo permite em paralelo desenvolver a autonomia de trabalho e consequentemente a 
estruturação de um pensamento científico com base nos conhecimentos adquiridos durante as aulas 
presenciais. Finalmente, as aulas teórico-práticas permitem realçar as potencialidades e limites dos dados 
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espaciais uma vez que pretende-se que façam o tratamento dos dados desde da sua aquisição à sua 
interpretação. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology is structured to develop the active and critical participation of students during 
the presentation of case studies. This methodology mainlybased on problem learning allows a systemic 
and integrated approach of the course content. The critical presentation of an article allows in parallel to 
develop the work autonomy and consequente structuration of a scientific thought based on the knowledge 
acquired during the classroom sessions. Finally, the theoretical and practical lessons allow highlighting 
the potentials and limits of spatial data since it is intended that students make the processing of data from 
its acquisition to its interpretation.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Burrough, P.A., McDonnel, R. A., 1998. Principles of Geographical Information Systems. Oxford University 
Press, Oxford, UK.
Casaca, J., Henriques, J.O.B., 1987. Modelos Numéricos de Superfície do Terreno. Lab. Nacional 
Engenharia Civil, Lx.
Casaca, J.,Matos, J.,Baio, M., 2000. Topografia Geral. Lidel
Dalgaard, P. 2002. Introductory Statistics with R. Statistics and Computing Séries, J. Chambers, W. Eddy, 
W. Hardle, S. Sheather, L. Tierney Editors, Springer Science + Business Media, NY, 267 pp
Da Silva, A. A., 2006. Gráficos e Mapas, representação de informação estatítica. Lidel – Edições Técnicas, 
Lisboa, 270 pp.
Soares, A. 2000. Geoestatística para as ciências da terra e do ambiente. Colecção Ensino da Ciência e da 
Tecnologia, IST Press Edª, Lx, 206 pp
Zuur, A. F., Ieno, E. N. & Smith, G. M., 2007. Analysing Ecological Data. Statistics for Biology and Health 
Séries, M. Gail, K. Krickberg, J. Samet. A. Tsiatis, W. Wong Séries Editors, Springer Science + Business 
Media, NY, 672 pp

Mapa X - Gestão de Recursos Hídricos/Water Resources Management

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Recursos Hídricos/Water Resources Management

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Paulo Patrício Geraldes Monteiro - 15 T; 30 TP; 5 OT

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

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

Nesta unidade curricular pretende-se compreender a dimensão da interferência humana no ciclo 
hidrológico, e a consequente necessidade da Gestão de Recursos Hídricos como base do conceito de 
manutenção quantitativa e qualitativa dos recursos, indispensável à manutenção do equilíbrio dos 
ecossistemas. Pretende-se pois que os alunos adquiram conhecimentos e consciência da passagem à 
gestão de recursos hídricos sustentada, de acordo com a qual, a água deixa de ser encarada como apenas 
um recurso ao serviço da humanidade e passa a ser tratada como parte essencial do ecossistema global. 
Pretende-se igualmente uma familiarização com os instrumentos técnicos e legais envolvidos nesta 
problemática e com as ferramentas informáticas mais avançadas para lidar com estes problemas. 
Nomeadamente modelos hidrológicos (analíticos e numéricos) e sistemas de informação geográfica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to understand the extent of human interference in the hydrological cycle, and the 
consequent necessity of Water Resources Management as the basis of resources quantitative and 
qualitative maintenance, essential to maintain the ecosystems balance. It is intended therefore that the 
students acquire knowledge and awareness of the transition to sustainable water resources management, 
according to which the water is no longer just seen as a resource and is treated as an essential part of the 
global ecosystem. The objectives of the course consistes also in the familiarisation with the legal and 
technical instruments evolved in the definition of solutions for these problems. Namely hydrological 
models (numerical and analytical) and geographic informations systems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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1 - Sectores ou sub-sistemas em que se enquadra a “Gestão de Recursos Hídricos”
2 – O conceito de “Gestão de Recursos Hídricos”
3 – A política da água em Portugal. Legislação e instituições responsáveis pela Gestão de Recursos 
Hídricos.
4 – Análise de sistemas hidrológicos regionais e relações entre águas subterrâneas e superfíciais
5 – Construção de captações, relatórios e cadernos de encargos
6 – Propriedades dos meios porosos, potencial hidráulico e modelos regionais de escoamento
7 - Modelos numéricos de escoamento e transporte como alternativa às soluções analíticas nos problemas 
de gestão.
8 – A “directiva quadro da água”, Planos de Gestão de Bacias Hidrográficas e Sistemas de Informação 
geográfica aplicados à gestão de recursos hídricos. 

6.2.1.5. Syllabus:
1 - Sectors or sub-systems that fit the "Water Resources Management" 
2 - The concept of "Water Resources Management" 
3 - Water policy in Portugal. Legislation and institutions responsible for water resources management. 
4 - Analysis of regional hydrological systems and relationships between groundwater and surface water 
5 - Construction of abstraction, reports and specifications 
6 - Properties of porous media, hydraulic potential and regional flow models 
7 - Numerical modeling of flow and transport as an alternative to analytical solutions to management 
problems.
8 – The “Water Framework Directive”, River Basin Mnagement Plans and geographical Information 
Systems applyed to the management of water resources.

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

Os conteúdos desta unidade curricular privilegiam, numa primeira abordagem, os conceitos da gestão 
integrada da água. Estes conceitos permitem despertar os estudantes para as questões ambientais 
relacionadas com o recurso água. Finalmente serão exploradas ferramentas técnicas e científicas para que 
os estudantes possam por em prática os conhecimentos com a realização de exercícios e aplicação a 
casos reais. Os conteúdos são abordados numa dinâmica baseada na explanação, manuseamento e 
interpretação de dados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of this course emphasize, in a first approach, the concepts of integrated water management. 
These concepts allow to create awareness of students on environmental issues related to water resources. 
Finally, the use of technical and scientific tools willo be used to enable students to put into practice the 
skills with exercises and application to real cases. The contents are discussed based on a dynamic 
explanation, use and interpretation of data.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas são apresentados e discutidos os dados, os problemas e o estado atual da investigação 
no respeitante aos diversos tópicos dos Conteúdos Programáticos; estas aulas são apoiadas em vários 
elementos audiovisuais. As horas teórico-práticas consistirão no contacto e manuseamento de modelos 
numéricos, analitícos e sistemas de informação geográfica, utilizados para a gestão operativa de recursos 
hídricos. A avaliação é feita com base num teste de frequência e na resolução de exercicíos discutidos nas 
aulas teórico-práticas.
As aulas deverão ser leccionadas numa sala de computadores para permitir aos alunos a familiarização 
com programas de computador especificamente destinados ao manuseamento dos conceitos apesentados 
e discutidos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching of this course includes lessons explaining and discussing the course contents (theory) with 
the use of different audio-visual methods and practical lessons with exercises using computational 
methods based in analytical and numerical models and geographic information systems used in 
operational management of water resources. The evaluation is performed on a theoretical-practical test 
and some practical assignments made during practical classes.

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

Privilegiar-se-ão as metodologias interactivas, envolvendo os estudantes no processo de ensino 
aprendizagem, centrado na procura, na análise qualitativa e quantitativa de dados, assim como na procura 
de soluções técnicas. Com esta abordagem pretende-se ainda o trabalho em equipa e o iniciar de 
apresentação de soluções para situações reais.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Interactive methodologies will be favor, involving students in the teaching learning process, driven by 
demand, the qualitative and quantitative data analysis, as well as in the search for technical solutions. With 
this approach, it also aims to work as a team and start to present solutions to real situations.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bau, J. (1997) Globalização da economia e o abastecimento da água (EPAL).
Engelen GB, Kloosterman FH (1996) Stages in the Development of Water Resources Management. Cap. 1 - 
Hydrological systems analysis: methods and applications. Water Science and Technology. Kluwer 
Publishers.
Kinzelbach, W; Raush, R. (1995) ASM Manual. Aquifer Simulation Model. Heidelberg. Stuttgart.
MAOT (2002) Plano Nacional da Água – Volumes I e II. Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território. 
Lisboa.
Neves, M.V; Neves, A. (2002) Estratégias Para o Uso Mais Eficiente da Água em Portugal. III Congresso 
Ibérico sobre Gestão e Planificação da Água.
Postel, S. (2002) Rivers of Life: The Challenge of Restoring Health to Freshwater Ecosystems. Water 
Science and Technology, 45(1). 
UE (2000) Directiva 2000/60/CE.
Vieira, J.M. (2002) Novos Paradigmas e Desafios para a Gestão da Água em Portugal. Univ. Sevilha. III 
Congresso Ibérico sobre Gestão e Planificação da Água.

Mapa X - Produção e Qualidade de Informação Geográfica/Production and Quality of Geographic Information

6.2.1.1. Unidade curricular:
Produção e Qualidade de Informação Geográfica/Production and Quality of Geographic Information

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Clara Simão Lopes – 11,5 TP; 15 P; 2,5 OT

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Gonçalo Nuno Delgado Prates – 11 TP; 15 P; 2,5 OT

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

Um aluno que complete a UC deverá:
- conhecer e compreender as técnicas de produção de cartografia e aquisição de informação geográfica 
bem como as normas e especificações aplicáveis;
- conhecer e compreender normas para avaliação da qualidade de informação geográfica;
- ser capaz de realizar testes para avaliar a qualidade de conjuntos de dados geográficos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
A student who completes the course should:
- Know and understand the mapping production techniques and geographic information acquisition and 
applicable standards and specifications;
- Know and understand standards for assessing the quality of geographic information;
- Be able to perform tests to evaluate the quality of spatial data sets.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I – Aspetos da produção cartográfica.
• Produção de cartografia: modelos topográfico e fotogramétrico.
• Conversão analógico-digital de cartografia vetorial e de ortofotomapas.
• Coerência e consistência. Simbologia e toponímia. Catálogo de objetos.
• Generalização cartográfica: critérios de classificação, simbologia e edição.
II – Normalização e análise de qualidade de informação geográfica
• Introdução.
• Conceitos.
• Propósito e organismos de normalização.
• Normas ISO relacionadas com a qualidade de informação geográfica.
• Elementos de qualidade.
• Tipos de análise de qualidade.
• Medidas para análise de qualidade.
• Representação espacial de medidas de qualidade.
III – Casos de estudo
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• Controlo posicional: amostragem, localização e análise estatística.
• Avaliação da completude e exatidão temática de conjuntos de dados geográficos.

6.2.1.5. Syllabus:
I - Aspects of cartographic production.
• Mapping production: topographic and photogrammetric models.
• Analog-to-Digital conversion of vector maps and orthophotomaps.
• Coherence and consistency. Symbols and place names. Catalog objects.
• Cartographic Generalization: classification criteria, symbology and editing.
II - Standardization and quality analysis of geographic information
• Introduction.
• Concepts.
• Purpose and standardization bodies.
• ISO standards related to the quality of geographic information.
• Quality elements.
• Quality analysis types.
• Measures for quality analysis.
• Spatial representation of quality measures.
III - Case studies
• Positional control: sampling location and statistical analysis.
• Evaluation of completeness and thematic accuracy of spatial data sets.

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

Sendo objetivos da unidade curricular a obtenção de competências para aquisição de informação 
geográfica e realização de testes para verificação da qualidade de conjuntos de dados geográficos, o 
programa da unidade curricular está focado nos principais modelos nacionais de produção cartográfica e 
nas principais normas internacionais para análise de qualidade de informação geográfica. A apresentação 
de casos de estudos facilita e consolida a compreensão das matérias abordadas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Being objectives of the course to acquire skills for the acquisition of geographic information and to check 
the quality of spatial data sets, the course program is focused on the main national models of cartographic 
production and the main international standards for quality analysis of geographic information. The 
presentation of case studies facilitates and consolidates the comprehension of the subjects covered.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teórico-práticas é utilizado o método expositivo com recurso a projetor de slides. 
Nas aulas práticas os docentes complementam o ensino, apresentando exemplos, e os alunos realizam 
trabalho prático.
As aulas de orientação tutorial destinam-se ao acompanhamento do trabalho individual do aluno.
A avaliação é efetuada com base no trabalho prático, respetivo relatório e apresentação. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In practical classes it is used the lecture method using a slide projector.
In practical classes the teachers complement the teaching presenting examples and students undertake 
practical work.
The tutorial lessons are intended to monitor individual student work.

The evaluation is made based on practical work, respective report and presentation.

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

A metodologia de ensino baseia-se em aulas teórico-práticas para apresentação das matérias de estudo. O 
conhecimento é, posteriormente, consolidado com a análise de alguns exemplos e com a realização de 
trabalhos práticos em aulas práticas. O aluno realizará em ambiente académico alguns dos trabalhos que 
poderá vir a realizar no decorrer da sua vida profissional como, por exemplo, o controlo de qualidade e a 
validação de produtos cartográficos. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology is based on theoretical and practical lessons for the presentation of study 
materials. Knowledge is subsequently consolidated with the analysis of some examples and the practical 
work in practical classes. The student will perform in an academic environment some of the work which 
may do in the course of his professional life as, for example, quality control and validation of cartographic 
products. 
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Diapositivos das aulas/Slides.
Matos, João (2001) - Fundamentos de Informação Geográfica. Ed. Lidel.
Normas Técnicas de Produção e Reprodução de Cartografia e Ortofotocartografia à escala 1:2 000 e à 
escala 1:10 000. IGP.
ISO 19113:2002 Geographic Information – Quality Principles
ISO 19114:2003 Geographic Information – Quality Evaluation Procedures
www.dgterritorio.pt
www.igeoe.pt
www.hidrográfico.pt

Mapa X - Plano de Dissertação, Projeto ou Estágio/ Thesis, Project or Internship Planning

6.2.1.1. Unidade curricular:
Plano de Dissertação, Projeto ou Estágio/ Thesis, Project or Internship Planning

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cristina Carvalho Veiga-Pires – S 7,5 

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
José Inácio Rodrigues – S 7,5

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

Nesta disciplina, os alunos deverão desenvolver e demonstrar:
• capacidade para planear e organizar as diferentes tarefas para a análise do tema escolhido;
• conhecimentos na área da geomática, adequados para a resolução do seu caso;
• capacidade para recolher informação, tratá-la de forma conveniente e apresentá-la nas formas escrita e 
oral.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this course, students should develop and demonstrate:
• Ability to plan and organize the different tasks for the analysis of the chosen topic;
• Appropriate knowledge in Geomatics for the resolution of the chosen topic;
• Ability to collect information, treat it conveniently and present it in written and oral forms.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O Plano de dissertação, projeto ou estágio deverá incluir:
a) a opção pelo tipo de trabalho a desenvolver (dissertação. Projeto ou estágio);
b) título do trabalho e o(s) orientador(es);
c) um resumo (150 palavras);
d) o enquadramento do trabalho incluindo os objetivos gerais (300 palavras);
e) uma revisão bibliográfica do estado actual de conhecimentos no tema em estudo, trabalhos anteriores 
conhecidos (500 palavras),
f) a descrição detalhada das tarefas a desenvolver, onde se deverá incluir os objetivos específicos de cada 
tarefa e o tempo previsto para a sua execução (1000 palavras);
g) cronograma geral do trabalho (tabela);
h) referências bibliográficas (Max 20 ref);
O plano a apresentar deverá igualmente incluir um parecer positivo de um dos orientadores propostos. 
Após a sua entrega, o estudante deverá efectuar uma apresentação oral
durante cerca de 10 minutos, seguida de uma breve discussão. Recomenda-se a presença de um dos 
orientadores na apresentação e discussão.

6.2.1.5. Syllabus:
The thesis, project or internship planning should include:
a) the choice of the type of work to be done (thesis, Project or internship);
b) the work's title and (s) supervisor (s);
c) a summary (150 words);
d) a general work setting including the overall goals (300 words);
e) a bibliographic review of the current state of of the art on the subject under study, including previous 
work (500 words)
f) a detailed description of the tasks to develop, where specific objectives of each task should be included 
as well as their expected time for completion (1000 words);
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g) general time schedule for completing the work (table);
h) references (Max 20 ref);
The submitted written plan should also include a positive support of the proposed supervisors. After 
submission, the student must perform an oral presentation of 10 minutes followed by a brief discussion. 
The presence of one of the at least one of the supervisores is highly recommended during the presentation 
and discussion.

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

A inclusão da UC Plano de Dissertação, Projeto ou Estágiocom 3 ECTS (84 h), no 1º semestre do 2º ano, 
pretende-se que o aluno faça atempadamente uma revisão atualizada das referências bibliográficas sobre 
o assunto que escolheu para o trabalho de dissertação e que, em proximidade com o orientador da , tenha 
contacto com as técnicas e protocolos a utilizar durante a realização dos trabalhos experimentais do 
trabalho final de mestrado. Deste modo, alterações necessárias ao plano de trabalho da dissertação, 
projeto ou estágio podem ser detetadas e introduzidas, sem comprometer o mesmo. 
Tipicamente, o trabalho envolve as seguintes fases: (i) a escolha do orientador e do tema e 
consequentemente do tipo de trabalho final, (ii) caracterização do estado do conhecimento (iii) 
identificação de questões em aberto e das técnicas disponíveis para as elucidar (iv) caracterização do 
problema identificando as principais tarefas a serem desenvolvidas e dificuldades associadas. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
With the inclusion of the UC Dissertation, Project or Internship Plannning with 3 ECTS (84 h) in the 1st 
semester of the 2nd year of the program, we intented that the student produce an updated bibliographic 
review on the chosen final work subject, and work in close proximity with her/his supervisor for acquiring 
the techniques and protocols to be used during the experimental part of the work. In this way, necessary 
changes to the work plan can be detected in an early stage, and introduce without compromising the work 
development.
Tipically the workload or this course involves four stages: (i) the choice of the supervisor and the theme, 
and consequently the type of work to be developped, (ii) the characterization of the knowledge’s state of 
the art, (iii) the identification of current issues on the subject and available techniques to tackle them, (iv) 
characterization of the scientific problem identifying the main task to develop and associated difficulties.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método de ensino-aprendizagem durante os seminários e as OT é feito por aprendizagem por problema 
através de discussão para resolução de problemas, com o apoio do orientador.
A avaliação é feita através do trabalho escrito e da apresentação oral e resultará da ponderação dos 
seguintes elementos:
1. Qualidade do trabalho 
1.1. Originalidade e criatividade da abordagem ao tema. 10 %
1.2. Qualidade dos resultados por atingir. 15 %
1.3. Resolução de problemas de forma independente 10 %
1.4. Rigor científico e/ou técnico. 15 %
Subtotal: 50 %
2. Qualidade do relatório
2.1. Estilo de escrita claro e conciso. 15 %
2.2. Qualidade das figuras e tabelas. 15 %
2.3. Organização clara e lógica. 10 %
Subtotal: 40 %
3. Qualidade da apresentação
3.1. Apresentação clara, concisa e linguagem correta. 5 %
3.2. Capacidade de responder às questões colocadas 5 %
Subtotal: 10 %

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching and learning method during the seminars and the OT is done by learning based problem 
through discussion for problem solving, with thesupervisors’ support.
The evaluation is made through written work and oral presentation and result from the weighting of the 
following:
1. Quality of work
1.1. Originality and creativity of the approach to the topic. 10%
1.2. Quality of results to be reached. 15%
1.3. Ability for solving problems independently 10%
1.4. Scientific and / or technical correctness. 15%
Subtotal: 50%
2. Quality report
2.1. Clear and concise writing style. 15%
2.2. Quality of figures and tables. 15%
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2.3. Clear and logic organization. 10%
Subtotal: 40%
3. Quality of presentation
3.1. Clear presentation, concise and correct language. 5%
3.2. Ability to respond to the questions 5%
Subtotal: 10%

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

Esta UC e o modelo da respetiva avaliação permitem aos alunos beneficiar de “feedback” imediato sobre 
os planos de trabalho a realizar. Num ambiente que se pretende de discussão construtiva, os alunos 
tomam contacto com o processo académico de revisão por pares e têm a possibilidade de explanar as 
respetivas planificações e metodologias propostas, isto é, de defender argumentativamente a sua visão de 
como desenvolver trabalho científico no tema escolhido. Trata-se de um treino importante uma vez que a 
apresentação e defesa são tomadas como um “milestone” no processo de realização do trabalho final de 
mestrado.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course and the model used for the evaluation allow the students to benefit from immediate feedback 
on the work plan to be developed. In an informal environment intended to provide a constructive 
discussion, the students are subjected to the academic process of peer review. In this way each student 
has the possibility to elaborate on her/his work plan, propose methodologies and defend their vision on 
how to develop scientific work on the chosen theme. This is an important training since the presentation 
and discussion are taken as a milestone during the development of the final Master work.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A bibliografia depende do tema escolhido para dissertação, projeto ou estágio e deverá ser, em parte, 
indicada pelo orientador de cada aluno.

The bibliography depends on the subject chosen for thesis, Project or internship and should be, in part, 
indicated by the supervisor of each student.

Mapa X - Aplicações de Sistemas de Informação Geográfica/ Applications of Geographic Information Systems

6.2.1.1. Unidade curricular:
Aplicações de Sistemas de Informação Geográfica/ Applications of Geographic Information Systems

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gonçalo Nuno Delgado Prates – 7.5T; 20.0 TP; 2.5OT

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Clara Simão Lopes – 7.5T; 20.0 TP; 2.5OT

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

Pretende-se desenvolver conhecimentos e competências para construir e explorar objetos espaciais 
através de modelação, criação de bases de dados e visualização 3D em ambiente SIG e para a aquisição de 
informação 3D massiva ou nuvem de pontos por métodos baseados em laser-scanner terrestre (LiDAR) e 
em fotografias digitais do objeto, e aptidões para aplicações em ambientes urbanos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended to develop knowledge and competences to build and operate space objects through 3D 
modeling, creation of databases and visualization in a GIS environment, and the acquisition of massive 3D 
information or point cloud based on methods for terrestrial laser-scanner (LiDAR) and digital photographs 
of the object, and aptitudes for applications in urban environments.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceito de informação 3D massiva. Laser-scanner terrestre. Azimute, inclinação e distância. 
Metodologias de co-registro de nuvens de pontos. Fotogrametria digital terrestre. Propriedades da 
projeção central. Visão estereoscópica. Ângulo paralático e pontos homólogos. Equações de 
colinearidade. Malha poligonal (mesh). Modelos e estruturas de dados 3D em ambiente SIG. Problemática e 
estratégias de implementação. Incorporação de dados 3D em bases de dados espaciais. Normas OGC 
(cityGML). Building Information Modeling (BIM). Aplicações em ambientes urbanos.
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6.2.1.5. Syllabus:
Concept of massive 3D information. Terrestrial laser-scanner. Azimuth, inclination and distance. 
Methodologies for co-registration of point clouds. Digital terrestrial photogrammetry. Properties of the 
central projection. Stereoscopic vision. Parallax angle and homolog points. Collinearity equations. 
Polygonal mesh. Models and data structures in 3D GIS. Issues and implementation strategies. 3D data 
embedding in spatial databases. OGC standards (CityGML). Building Information Modeling (BIM). 
Applications in urban environments.

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

Sendo objetivo da unidade curricular a aquisição de conhecimentos e competências para construir e 
explorar objetos espaciais em ambiente SIG, introduzem-se as metodologias de aquisição de informação 
3D massiva por laser-scanner terrestre e fotogrametria digital terrestre, e de modelação, criação de bases 
de dados e visualização 3D, com especial enfoque em ambientes urbanos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Being objective of the curricular-unit the acquisition of knowledge and competences to build and operate 
spatial objects in a GIS environment, the methodologies to acquire massive 3D information by terrestrial 
laser-scanner and digital terrestrial photogrammetry, and 3D modeling, creation of databases and 
visualization are introduced, with special focus on urban environments.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular tem 1.0 hora teórica e 2.0 horas teórico-práticas por semana, e 1.0 hora de orientação 
tutorial por cada 3 semanas. As aulas teóricas recorrem ao método expositivo para transmissão de 
conhecimentos teóricos em sala de aula equipada com projetor de slides. Nas aulas teórico-práticas 
pretende-se processar informação fotográfica e 3D massiva, produzir modelos em malha poligonal e 
visualizar e explorar modelos 3D de objetos, em sala de aula equipada com sistemas computacionais. As 
aulas tutoriais destinam-se ao esclarecimento de dúvidas e apoio à realização de trabalhos. A 
classificação final é determinada por relatório referente à resolução de 2 problemas práticos 
desenvolvidos em sala de aula, com classificação não inferior a 8 valores e pesos iguais a 50% da nota 
final cada. A aprovação requer nota final superior ou igual a 9.5 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular-unit has 1.0 hour of theoretical and 2.0 hours of theoretical-practical classes per week and 
1.0 hour of tutorial orientation every 3 weeks. The theoretical classes use to expositive method for 
transmitting theoretical knowledge in classroom equipped with slide projector. In theoretical-practical 
classes is intend to process photographic and 3D massive information, produce polygonal mesh models 
and visualize and explore 3D models of objects in classroom equipped with computer systems. The 
tutorials are intended to clarify and support the practical works development. The final grade is determined 
by a report on the resolution of 2 practical problems developed in the classroom, with scores not less than 
8 points and weights equal to 50% of the final grade each. The approval requires final score greater than or 
equal to 9.5 points.

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

As metodologias de ensino visam a aquisição de conhecimentos e competências para modelar, criar bases 
de dados e visualizar objetos 3D em ambiente SIG, assim como para adquirir informação 3D massiva por 
laser-scanner terrestre e fotogrametria digital terrestre. Assim, as metodologias de ensino englobam a 
componente expositiva para apresentação de conceitos e metodologias e a componente teórico-prática 
para produção de nuvens de pontos e modelação 3D em software específico, e para visualização e 
exploração de objetos 3D em ambiente SIG.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies aim at the acquisition of knowledge and competences to model, create 
databases and visualize 3D objects in a GIS environment, as well as to acquire massive 3D information 
with terrestrial laser-scanner and digital terrestrial photogrammetry. Thus, the teaching methodologies 
include expository component for presentation of concepts and methodologies and theoretical-practical 
component to produce 3D point clouds and mesh models in specific software and visualize and explore 3D 
objects in a GIS environment.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Wolf, P.R. (1983) Elements of Fotogrammetry, McGraw-Hill.
Berberan, A. (2003) Elementos de Fotogrametria.
Wang C.C. (2011) Laser Scanning, Theory and Applications. InTech.
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Gröger, G., Kolbe, T.H., Nager, C., Häfele, K.H. (2012) OGC City Geography Markup Language (CityGML) En-
coding Standard (v 2.0). Open Geospatial Consortium.
Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., Liston, K. (2011) BIM Handbook: A Guide to Building Information 
Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors. John Wiley & Sons, Inc.

Mapa X - Cartografia e Geodesia/ Cartography and Geodesy

6.2.1.1. Unidade curricular:
Cartografia e Geodesia/ Cartography and Geodesy

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gonçalo Nuno Delgado Prates – 11.5T; 15.0 P; 2.5 OT

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Fernando Miguel Granja Martins – 11T; 15.0 P; 2.5 OT

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

Pretende-se desenvolver conhecimentos relativos às superfícies de referência da Terra e os sistemas de 
projeção cartográfica, e aptidões e competências para relacionar sistemas de referência e de coordenadas, 
a correta leitura, interpretação, análise e produção da informação cartográfica, e a utilização de 
instrumentos GNSS para aquisição de informação posicional geográfica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended to develop knowledge related to the Earth reference systems and cartographic projection, 
and aptitudes and competencies to relate reference systems and coordinates, to the correct reading, 
interpretation, analysis and production of cartographic information, and the use of GNSS instruments to 
acquire geographic positional information.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Sistemas de referência e referenciais geodésicos. Forma e dimensão da Terra: geoide e elipsoide. Relação 
geodésica entre sistemas de referência e de coordenadas. Sistemas de posicionamento por satélites 
GNSS. Constelações, medição da distância satélite-recetor e grandes fontes de erro. Posicionamento 
absoluto. Posicionamento diferencial cinemático.
Sistemas de referência cartográficos. Projeções cartográficas e formalismo matemático. Cartas e 
elementos de leitura: escala, coordenadas e erros. Séries cartográficas nacionais. Representação 
planimétrica: simbologia, cálculo de ângulos, distâncias e áreas. Representação altimétrica: curvas de 
nível, pontos cotados, cálculo de desníveis e declives.

6.2.1.5. Syllabus:
Geodetic reference systems and reference frames. Shape and size of the Earth: ellipsoid and geoid. 
Geodesic relationship between reference systems and coordinates. Positioning systems by GNSS 
satellites. Constellations, satellite-receiver distance measurement and large sources of error. Absolute 
positioning. Kinematic differential positioning.
Cartographic reference systems. Cartographic projections and mathematical formalism. Maps and reading 
elements: scale, coordinated and errors. National cartographic series. Planimetry representation: symbols, 
calculation of angles, distances and areas. Altimetry representation: level lines, elevation points, 
calculation of height differences and slopes.

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

Sendo objetivo da unidade curricular a aquisição de conhecimentos, aptidões e competências relativos à 
leitura, interpretação, análise e produção de informação cartográfica, introduzem-se os conceitos de 
sistemas de referência geodésicos e cartográficos, as conversões entre sistemas de referência e de 
coordenadas, as metodologias de posicionamento por satélites GNSS e as metodologias de representação 
cartográfica de informação planimétrica e altimétrica.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Being objective of the curricular-unit to acquire knowledge, aptitudes and competencies related to reading, 
interpretation, analysis and production of cartographic information, the concepts of geodetic and 
cartographic reference systems, conversions between reference systems and coordinates, the positioning 
methodologies for GNSS satellites and cartographic methods for planimetric and altimetric information 
representation are introduced.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular tem 1.0 hora teórica e 2.0 horas teórico-práticas por semana, e 1.0 hora de orientação 
tutorial por cada 3 semanas. As aulas teóricas recorrem ao método expositivo para transmissão de 
conhecimentos teóricos em sala de aula equipada com projetor de slides. Nas aulas teórico-práticas 
pretende-se analisar e produzir cartografia em sala de aula equipada com sistemas computacionais e em 
trabalho de campo para aquisição de posicionamento por satélites GNSS segundo métodos cinemáticos. 
As aulas tutoriais destinam-se ao esclarecimento de dúvidas e apoio à realização de trabalhos. A 
classificação final é determinada por relatório referente à resolução de 4 problemas, 2 de cariz teórico e 
outras 2 de cariz prático, não eliminatórios e com pesos iguais a 25% da nota final cada. A aprovação 
requer nota final superior ou igual a 9.5 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular-unit has 1.0 hour of theoretical and 2.0 hours of theoretical-practical classes per week and 
1.0 hour of tutorial orientation every 3 weeks. The theoretical classes use to expositive method for 
transmitting theoretical knowledge in classroom equipped with slide projector. In theoretical-practical 
classes we intend to analyze and produce maps in classroom equipped with computer systems and field 
work for the acquisition of positioning information with kinematic methods based on GNSS satellites. The 
tutorials are intended to clarify and support the practical works development. The final grade is determined 
by a report on the resolution of 4 problems, 2 of theoretical natures and other 2 practical natures, not 
eliminatory and with weights equal to 25% of the final grade each. The approval requires final grade greater 
than or equal to 9.5 points.

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

As metodologias de ensino visam a aquisição de conhecimentos, aptidões e competências relativos à 
leitura, interpretação, análise e produção de informação cartográfica nos sistemas de referência 
adequados, assim como para a aquisição de informação geográfica através de posicionamento por 
satélites GNSS segundo métodos cinemáticos. Assim, as metodologias de ensino englobam a componente 
expositiva para apresentação de conceitos e metodologias e a componente teórico-prática para aplicação 
dos conhecimentos e competências a adquirir.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies aim at the acquisition of knowledge, aptitudes and competencies related to 
reading, interpretation, analysis and production of cartographic information in the appropriate reference 
systems, as well as for the acquisition of geographical information with kinematic methods based on GNSS 
satellites. Thus, the teaching methodologies include expository component for presentation of concepts 
and methodologies and theoretical-practical component to apply the knowledge and competencies to be 
acquired.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Casaca, J., Matos, J., Baio, M. (2005) Topografia Geral. LIDEL – Edições técnicas, Lda.
Gaspar, J.A. (2000) Cartas e Projecções Cartográficas. LIDEL – Edições técnicas, Lda.
Gonçalves, J.A., Madeira, M., Sousa, J.J. (2008) Topografia – Conceitos e Aplicações. LIDEL – Edições 
técnicas, Lda.
Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., Collins, J. (1997) GPS (Global Positioning System): Theory and 
Practice. Springer-Verlag.
Leick, A. (1995) GPS Satellite Surveying. John Wiley & Sons, Inc.
Smith, J. (1998) Introduction to Geodesy: The History and Concepts of Modern Geodesy. John Wiley & 
Sons, Inc.

Mapa X - Geodesia Espacial/ Space Geodesy

6.2.1.1. Unidade curricular:
Geodesia Espacial/ Space Geodesy

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gonçalo Nuno Delgado Prates – 30.0 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA
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6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Pretende-se desenvolver conhecimentos e aptidões em observação geodésica a partir de plataformas 
espaciais aplicada às ciências da Terra e ambientais, através de casos de estudo que empregam sistemas 
de posicionamento global por satélites GNSS, de altimetria por satélite e de gravimetria por satélite, 
necessárias ao desenvolvimento individual de competências associadas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended to develop knowledge and aptitude in geodetic observation from space platforms applied to 
the earth and environmental sciences, through case studies that employ global positioning systems by 
GNSS satellites, satellite altimetry and satellite gravimetry, necessary to individual development of 
associated competences.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Aplicações de sistemas de posicionamento por satélites GNSS. Redes permanentes de observação GNSS. 
Análise de séries temporais. Aplicação à tectónica e ao vulcanismo. Aplicação ao estudo de efeitos de 
carga diurna, sazonal e de longo período. Aplicação ao estudo da atmosfera. Aplicações de sistemas de 
altimetria RADAR por satélite. Princípios da medição RADAR. Refletividade e atenuação atmosférica. 
Aplicação ao estudo do nível médio oceânico e da ondulação do geoide. Aplicação à estimação 
batimétrica. Aplicação combinada com sistemas de gravimetria por satélite. Aplicação à dinâmica das 
camadas geladas e aquecimento global. Princípios de medição por RADAR de abertura sintética (SAR). 
Interferometria SAR. Aplicação à tectónica e ao vulcanismo.

6.2.1.5. Syllabus:
Applications of GNSS satellites positioning systems. Permanent networks of GNSS observation. Time 
series analysis. Application to tectonics and volcanism. Application to study diurnal, seasonal and long 
period load effects. Application to the study of the atmosphere. Applications of RADAR satellite altimetry 
systems. RADAR measurement principles. Reflectivity and atmospheric attenuation. Application to the 
study of the mean sea level and of the geoid undulation. Application to bathymetric estimation. Combined 
application of satellite gravimetry systems. Application to the ice sheets dynamics and global warming. 
Synthetic aperture RADAR (SAR) measurement principles. SAR interferometry. Application to tectonics 
and volcanism.

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

Sendo objetivo da unidade curricular a familiarização com aplicações de sistemas de observação da 
superfície da Terra quanto à forma, dimensão e dinâmicas associadas, introduzem-se os sistemas de 
observação geodésica de posicionamento preciso por satélites GNSS, de medição da altimetria por satélite 
e de deteção da aceleração da gravidade por satélite, relacionando-os com a observação das dinâmicas 
próprias da Terra e respetivos impactos ambientais através de casos de estudo disponibilizados por 
trabalhos científicos em publicações da especialidade. A importância destes sistemas é igualmente 
demonstrada com a associação aos programas espaciais Observing the Earth da Agência Espacial 
Europeia (ESA) e Earth Observing System da Agência Espacial Norte-Americana (NASA).

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Being objective of the curricular-unit to familiarize with applications of earth surface observation systems 
on its shape, size and dynamics, the geodetic observing systems for precise positioning by GNSS 
satellites, altitude measuring by satellite and gravity acceleration detection by satellite are introduced, 
relating these observations to the Earth’s own dynamics and the related environmental impacts through 
case studies available from scientific work in publications of specialty. The importance of these systems is 
also demonstrated with the association to the space programs Earth Observing of the European Space 
Agency (ESA) and Earth Observing System of the North American Space Agency (NASA).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular tem 2,0 horas teórico-práticas por semana. As aulas teóricas-práticas recorrem ao 
método expositivo para análise de casos de estudo enquadrados por conhecimentos teóricos em sala de 
aula equipada com projetor de slides, e para análise e processamento de observáveis resultantes dos 
sistemas estudados em sala de aula equipada com sistemas computacionais. A classificação final é 
determinada por relatório referente à resolução de 2 problemas práticos desenvolvidos em sala de aula e 
da discussão de 1 artigo científico, com classificação não inferior a 8 valores e pesos respetivamente 30%, 
30% e 40% da nota final. A aprovação requer nota final superior ou igual a 9.5 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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The curricular-unit has 2.0 hours of theoretical-practical classes per week. Theoretical-practical classes 
use the expository method for analysis of case studies framed by theoretical knowledge in classroom 
equipped with slide projector, and for analysis and processing of observable outcome of the systems 
studied in classroom equipped with computer systems. The final grade is determined by a report on the 
resolution of 2 practical problems developed in the classroom and discussion of 1 scientific paper, with 
grades not less than 8 points and weights respectively 30%, 30% and 40% of the final grade. The approval 
requires final grade greater than or equal to 9.5 points.

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

As metodologias de ensino visam a aquisição de conhecimentos enquadrados por aplicações práticas 
relativas à observação do posicionamento por satélites GNSS, da altimetria por satélite e da aceleração da 
gravidade por satélite, focando aquelas de carácter ambiental, através de casos de estudo disponibilizados 
por trabalhos científicos em publicações da especialidade e do processamento e análise de observáveis 
dos sistemas estudados com software específico. Assim, as metodologias de ensino englobam a 
componente expositiva para apresentação de casos de estudo e a componente teórico-prática para 
processamento por via computacional de observáveis dos sistemas estudados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies aim at the acquisition of knowledge framed by practical applications on the 
observation of positioning by GNSS satellites, of satellite altimetry and of gravity acceleration by satellite, 
focusing on those of an environmental nature, through case studies available from scientific work in 
publications of specialty and processing and analysis of the systems studied observables with specific 
software. Thus, the teaching methodologies include expository component for presentation of case studies 
and theoretical-practical component for processing of the studied systems observables on computational 
systems.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Dzurisin, D. (2007) Volcano Deformation: Geodetic Monitoring Techniques. Springer.
Ferretti, A., A. Monti-Guarnieri, C. Prati, F. Rocca, D. Massonnet (2007) InSAR Principles: Guidelines for 
SAR Interferometry Processing and Interpretation. European Space Agency.
Fu, L., A. Cazenave (2001) Satellite Altimetry and Earth Sciences: A Handbook of Techniques and 
Aplications. Academic Press.
Seeber, G. (2003) Satellite Geodesy. Walter de Gruyter.

Mapa X - Processamento Digital de Imagem/ Digital Image Processing

6.2.1.1. Unidade curricular:
Processamento Digital de Imagem/ Digital Image Processing

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Manuel Freire Luis – 11,5 T; 15 P; 2,5 OT

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Fernando Martins - 11 T; 15 P; 2,5 OT

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

Proporcionar ao aluno o conhecimento de métodos e algoritmos usados no processamento digital de 
imagem. Interpretação de imagens da Terra e do Oceano obtidas por satélite ou fotografia aérea. 
Elaboração de mapas temáticos, baseando-se em técnicas de processamento digital de imagem. Adquirir 
competências para manipular e interpretar imagens digitais. Capacidade de produção de cartografia 
temática a partir de técnicas de processamento digital de imagem

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide to the student the knowledge of methods and algorithms that are used in digital image 
processing. Interpretation of earth and ocean images obtained by satellite or by aerial photography. 
Elaboration of the thematic maps based on digital image processing techniques. To acquire skills to 
manipulate and interpret digital images. To develop skills to produce thematic maps from digital image 
processing techniques

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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• Fundamentos da cor. Transformações de cor.
• Processamento de histograma, filtros no domínio espacial. Filtros no domínio da frequência 
(Transformada de Fourier)
• Transformações aritméticas: índices de vegetação, deteção de variações de coberto e deteção de 
alterações entre épocas.
• Técnicas de segmentação (k-means, flood-filling) e análise de textura.
• Classificação supervisionada e não supervisionada
• Transformações morfológicas (erosão, dilatação, abertura, fecho).
• Técnicas de fusão de imagens: Transformação HIS
• ACP em imagens digitais

6.2.1.5. Syllabus:
• Colour concepts. Colour transformation.
• Histogram modification, Spatial filtering. Filtering in the frequency domain (Fourier transform).
• Arithmetic operations: Vegetation index, detection of land cover differences and detection of changes 
between epochs.
• Image segmentation (k-means, flood-filling) and texture analysis.
• Supervised and unsupervised classification (advanced).
• Morphological image processing (erosion, dilation, opening and closing).
• Image fusion techniques: HIS transformation.
• Main components analysis (PCA) in digital images

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

O programa da UC implica que o aluno de mestrado realize uma série de exercícios de aplicação que 
cobrem um largo espectro de algoritmos utilizados em processamento digital de imagem. Estes exercícios 
requerem a simulação por via de software e envolvem uma grande dose de experimentação e utilização de 
uma diversidade de amostras de imagens. As áreas principais cobertas neste curso incluem as técnicas de 
filtragem linear e não linear, transformação de intensidade, georreferenciação, processamentos 
morfológicos e segmentação. Estas são operações consideradas “main-stream” e a sua aplicação a casos 
práticos é exemplificada através do seu uso na resolução de problemas realistas como por exemplo a 
deteção e medição de objetos de forma se possível automática e/ou assistida. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In this UC it is intended that the master’s students perform a set of exercises that cover a wide range of 
algorithms used in digital image processing. These exercises include a variety of images and require the 
use of suitable softwares. The main areas covered in this course include: linear and non-linear filtering 
techniques, intensity transformations, georeferencing, morphological processing and segmentation. These 
are considered main-stream procedures and its application to practical cases is exemplified by solving 
realistic problems such as the detection and measurement of objects in automatic way and / or assisted 
way. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação é baseada na execução de uma prova escrita de época normal, recurso ou especial (50%) e 
dois trabalhos práticos (25 % +25 %). A nota mínima de cada componente é de 10 valores. A reprovação a 
uma das componentes invalida a aprovação na unidade curricular.
As metodologias de ensino a utilizar serão fundamentalmente de índole expositiva nas aulas teóricas, 
apoiadas em elementos audiovisuais.
Aulas teórico-práticas decorrerão em sala de computadores onde os alunos realizarão passo a passo 
diversos passos de que é constituído o processo de processamento digital de imagem nomeadamente a 
aplicação dos diversos algoritmos e a apreciação dos seus efeitos. O processamento será efetuado quer 
recorrendo a software especialmente adaptado a este assunto e desenvolvido pelos docentes, quer ao uso 
do programa IDRISIS

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The final rating (FR) will be determined by averaging the grades of the practical component and the 
theoretical component, which consists of a test or exam. To be approved at the UC the student needs a 
minimum value of 10 and a maximum of 20. The final rating is obtained by the following rule: FR = 50% x 
(Test or Exam) + 50% x (Practical study)
The student evaluation is based on a test or on two exams epochs (50%), and on two practical study (25% 
+ 25%). The failure of one of those components invalidates the student approval.
The teaching methods used will be made by theoretical lectures, supported by audio-visuals elements.
Practical classes will take place in computer room where students will carry out step-by-step several the 
procedures of the digital image processing process i.e the run the algorithms and the assessment of its 
effects. This processing will be carried out either by using suitable software, developed by teachers, or by 
using of the IDRISI software
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Aulas teóricas assistidas pelo uso de vídeo projetor. Aulas teórico-práticas realizadas em sala de 
computadores onde os alunos irão realizar/reproduzir passo a passo os vários passos de que é 
constituído o trabalho de processamento digital de imagem tendo em vista exemplificar o modo de 
funcionamento dos diversos algoritmos apresentados nas aulas teóricas.
Assim, a forma de ensino mais coerente para atingir os objetivos da UC será utilizar uma metodologia 
expositiva na parte teórica onde são explicados os vários algoritmos e são preparatórias para os 
exercícios que se irão realizar nas aulas teórico-práticas. Como os problemas a abordar são sobretudo de 
índole prática, o número de horas teóricas será mais reduzido que o das teórico-práticas. Atendendo à 
distribuição da carga de trabalho que esta UC implica e a sua natureza com uma forte componente prática, 
a realização da avaliação através sobretudo de aplicação de problemas tipo real é coerente com os 
objetivos da UC.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The video projector will be used in the lectures. Practical classes will take place in the computer room 
where students will perform / reproduce step by step the procedures of the digital image processing.
To achieve the UC goals, it will be used a theoretical methodology where the various algorithms are 
explained, and it will be solved practical exercises that will take place in practical classes. The number of 
theoretical hours will be lower than of the practical component because the exercises to be addressed are 
mainly related with this component.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Remote Sensing and Image Interpretation; Third Edition; 1994; Thomas M. Lillesand & Ralph W. Kiefer; 
John Wiley & Sons, Inc. USA.
- Detecção Remota; 2004; Fonseca A. D.; Fernandes J. C.; Lidel – Edições Técnicas, Lda. Lisboa-Porto-
Coimbra
- Digital Image Processing; R Gonzalez e R. Woods. Prentice Hall-
- Fundamentals of Remote Sensing, Natural Resources Canada.

Mapa X - Avaliação de Impacte Ambiental/Environmental Impact Assessment OPÇÃO

6.2.1.1. Unidade curricular:
Avaliação de Impacte Ambiental/Environmental Impact Assessment OPÇÃO

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Manuela Pires Rosa -T 15; P 30; OT 5

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

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

Em termos gerais pretende-se que o aluno adquira os principais conceitos, métodos e técnicas do 
processo e do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. Em termos específicos que o aluno 
adquira conhecimento de métodos para a identificação e valorização de impactes ambientais. Ter 
capacidade técnica para participar num processo de avaliação de impacte ambiental.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In general terms it is intended that students acquire the main concepts, methods and process techniques 
and procedure of an Environmental Impact Assessment. Specifically the student must acquire knowledge 
of methods for identification and valuation of environmental impacts.
They will have the technical ability to participate in an environmental impact assessment process.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à problemática ambiental. A ciência da sustentabilidade. Implicações na Avaliação de Impacte 
Ambiental.
Introdução à Avaliação de Impacte Ambiental. Origens e evolução. Objetivos, conceitos e definições. 
Seleção de projetos a submeter a Avaliação de Impacte Ambiental. 
Aspetos processuais e legislativos da Avaliação de Impacte Ambiental. Fases de processo de Avaliação de 
Impacte Ambiental em Portugal. 
Estudo de impacte ambiental - peças fundamentais e gestão. 
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Análise de Impactes. Metodologias de caraterização do ambiente afetado. Metodologias de identificação e 
predição de impactes. Medidas destinadas a prevenir, reduzir ou compensar os impactes negativos. Os 
Sistemas de Informação Geográfica na análise de impactes e na análise espacial do risco. Casos de 
Estudo. 
Pós-avaliação. Avaliação da Qualidade dos EIA. Monitorização e Auditoria.
A avaliação ambiental como instrumento de planeamento. A Avaliação Ambiental Estratégica de Políticas, 
Planos e Programas. 

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to environmental problems. The science of sustainability. Implications for Environmental 
Impact Assessment.
Introduction to Environmental Impact Assessment: Origins and evolution. Objectives, concepts and 
definitions. Selection of projects ("Screening") to undergo environmental impact assessment. 
Procedural and legislative aspects of environmental impact assessment. Process phases in Environmental 
Impact Assessment in Portugal.
Environmental impact statements - Fundamental and management parts.
Impact Analysis: methodologies to characterize the affected environment. Identification methodologies and 
prediction of impacts. Measures to prevent, reduce or compensate the negative impacts. The Geographic 
Information Systems in impact analysis and spatial analysis of risks. Case studies.
Post-assessment: Quality Assessment. Monitoring and Auditing.
The environmental assessment as a planning tool: Strategic Environmental Assessment of Policies, Plans 
and Programs.

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

Os conteúdos desta unidade curricular privilegiam o desenvolvimento de competências que permitam a 
compreensão do processo de avaliação de impacte ambiental, associado sobretudo a projetos, e a 
realização e/ou apreciação técnica de estudos de impacte ambiental. Assim, pretende-se que os 
formandos conheçam, avaliem e experimentem os instrumentos e as metodologias de avaliação de 
impacte ambiental. 
A abordagem curricular prevê a análise de estudos de caso, confrontando desta forma os estudantes com 
a prática fora do ambiente académico.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of this course focus on the development of skills that allow the understanding of the 
environmental impact assessment process, mainly associated with projects, and conducting 
environmental impact studies and/or technical appraisals. Thus, it is intended give knowledge to students 
to evaluate and test the instruments and methodologies of environmental impact assessment, through the 
formulation of technical appraisals and/or proposals for environmental impact statements.
The curricular approach provides the analysis of case studies, thus confronting students with practice 
outside the academic environment.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino de Avaliação de Impacte Ambiental inclui aulas teóricas de carácter expositivo e participativo, 
com utilização de apresentações em Powerpoint para explicação da matéria e a sua discussão e aulas 
práticas para realização de um trabalho prático de apreciação técnica e/ou realização de partes dos 
estudos de impacte ambiental por parte dos alunos. As dúvidas são também esclarecidas nas aulas de 
Orientação Tutorial. 
Está ainda previsto a realização, por parte dos estudantes, de um trabalho teórico sobre métodos na 
avaliação de impactes, com discussão oral, num processo de partilha de informação. 
A avaliação da unidade curricular resulta da média ponderada do trabalho teórico (nota superior ou igual a 
9,5 valores) e do trabalho prático (nota superior ou igual a 9,5 valores), cada trabalho com um peso de 50 
%. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Environmental Impact Assessment course includes theoretical lessons, expositive and participated 
approaches, with use of Powerpoint presentations to explain the matter and its discussion, and practical 
classes where a practical work concerning technical appraisals and/or parts of an environmental impact 
statement will be done by students. 
It is also envisaged the realization by the students, of a theoretical work on methods to evaluate impacts, 
with an oral discussion in a process of sharing information.
Course evaluation results from an average weighted of a theoretical work (with positive mark) and a 
practical work (with positive mark) each one with a 50% weight. 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.
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Privilegiar-se-ão as metodologias interativas, envolvendo os estudantes no processo de ensino- 
aprendizagem, centrado na procura de técnicas metodológicas e na análise qualitativa e quantitativa de 
dados. Com esta abordagem pretende-se ainda o trabalho em equipa e a apresentação de soluções para 
situações reais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Emphasis will be in interactive methodologies that involve students in the learning process and demand-
driven, in methodological techniques and qualitative and quantitative analysis of data. With this approach 
we intend to put students work also as a team and start thought in the presentation solutions to real 
situations.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CANTER, L. W.; "Environmental Impact Assessment", McGraw-Hill, New York, 2nd. Ed, 1996.
MORRIS, P. e THERIVEL, R. (Ed.); "Methods of Environmental Impact Assessment", UCL Press, Oxford, 
1995.
PARTIDÁRIO, M.; Guia para Avaliação Estratégica de Impactes em Ordenamento do Território. Direcção-
Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, Lisboa, 2003.
PARTIDÁRIO, M.R & Clark, R. (eds.); Perspectives on Strategic Environmental Assessment. Lewis 
Publishers, Inc., 1999.
PETTS, J. (Ed.); Handbook on Environmental Impact Assessment. Vol. 1 and 2., London: Blackwell Science 
Ltd.1999. 
THERIVEL, R.; Strategic Environmental Assessment in Action. Earthscan Publications, 2004.
TREWEEK, J. (1999): Ecological Impact Assessment. Blackwell Science.
VANCLAY, F. e BRONSTEIN, D. A.; Environmental and Social Impact Assessment. Wiley, Chichester, 1995.

Mapa X - Controlo Geométrico de Deslocamentos/ Geometric Control of Displacements OPÇÃO

6.2.1.1. Unidade curricular:
Controlo Geométrico de Deslocamentos/ Geometric Control of Displacements OPÇÃO

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gonçalo Nuno Delgado Prates – 15.0 T; 30.0 P; 5.0 OT

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

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

Pretende-se desenvolver conhecimentos e competências em métodos geodésicos de deteção de 
deformação geométrica por observação de redes de marcas de controlo, por ajuste estocástico de 
observáveis e avaliação estatística de séries temporais de coordenadas em referenciais apropriados, e 
aptidão para aplicação ao estudo de dinâmica geomorfológica e estrutural.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended to develop knowledge and competencies in geodetic methods for the detection of geometric 
deformation by observation of networks of control benchmarks, though stochastic observable adjustment 
and statistical evaluation of coordinates’ time series in appropriate reference frames, and aptitude for the 
application to the study of geomorphological and structural dynamics.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Métodos geodésicos aplicáveis. Observáveis, modelo funcional e modelo estocástico. Propagação de 
variâncias e covariâncias. Método dos mínimos-quadrados. Inferência de deslocamento por avaliação 
estatística de variação das coordenadas. Elipses de erro e de confiança. Conceito de deformação 
geométrica. Análise de séries temporais. Método de estado-espaço.

6.2.1.5. Syllabus:
Applicable geodetic methods. Observable, functional model and stochastic model. Propagation of 
variances and co-variances. The least-squares method. Inference of displacement by statistical evaluation 
of variation of coordinates. Error and confidence ellipses. Concept of geometric deformation. Time series 
analysis. The state-space method.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Sendo objetivo da unidade curricular a aquisição de conhecimentos e competências para a deteção 
geodésica de deslocamentos em superfícies naturais e artificiais, introduzem-se metodologias de 
observação e ajuste de observáveis, no espaço e no tempo, que proporcionem a informação requerida, 
quer quanto à variação de coordenadas de marcas de controlo quer quanto à respetiva significância.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Being objective of the curricular-unit to acquire knowledge and competences for geodesic detection of 
displacements in natural and artificial surfaces, observation methodologies and observable adjustment, in 
space and time, providing the required information, both on the coordinates variation in control 
benchmarks and on the respective significance, are introduced.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular tem 1.0 hora teórica e 2.0 horas teórico-práticas por semana, e 1.0 hora de orientação 
tutorial por cada 3 semanas. As aulas teóricas recorrem ao método expositivo para transmissão de 
conhecimentos teóricos em sala de aula equipada com projetor de slides. Nas aulas teórico-práticas 
pretende-se executar métodos de ajuste de observáveis, através de uma linguagem de programação, em 
sala de aula equipada com sistemas computacionais. As aulas tutoriais destinam-se ao esclarecimento de 
dúvidas e apoio à realização de problemas práticos. A classificação final é determinada por relatório 
referente à resolução de 3 problemas práticos desenvolvidos em sala de aula, com classificação não 
inferior a 8 valores e pesos respetivamente 30%, 40% e 30% da nota final. A aprovação requer nota final 
superior ou igual a 9.5 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular-unit has 1.0 hour of theoretical and 2.0 hours of theoretical-practical classes per week and 
1.0 hour of tutorial orientation every 3 weeks. The theoretical classes use to expositive method for 
transmitting theoretical knowledge in classroom equipped with slide projector. In theoretical-practical 
classes is intended to execute observable adjustment methods through a programming language in 
classroom equipped with computer systems. The tutorials are intended to clarify and support the practical 
works development. The final grade is determined by report on the resolution of 3 practical problems 
developed in the classroom, with grades not less than 8 points and weights respectively 30%, 40% and 
30% of the final grade. The approval requires final grade greater than or equal to 9.5 points.

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

As metodologias de ensino visam a aquisição de conhecimentos e competências para ajuste e análise de 
observáveis geodésicas, com recurso a uma linguagem de programação, resolvendo o problema da 
deteção de deslocamentos em superfícies naturais e artificiais, enquanto informação fundamental para o 
estudo da respetiva estabilidade estrutural. Assim, as metodologias de ensino englobam a componente 
expositiva para apresentação de metodologias aplicáveis e a componente teórico-prática para resolução 
por via computacional de casos de estudo adequados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies aim at the acquisition of knowledge and competences for the adjustment and 
analysis of geodetic observables, using a programming language, solving the problem of displacement 
detection in natural and artificial surfaces as key information for the study of the respective structural 
stability. Thus, the teaching methodologies include expository component for presentation of applicable 
methodologies and theoretical-practical component to resolve suitable case studies by computational 
means.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Charneca, V.M.M. (1994) Sobre o Controlo Dimensional das Obras. Universidade do Algarve.
Kay, S.M. (1993) Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory. Prentice-Hall PTR.
Schofield, W., Breach M. (2007) Engineering Surveying. Elsevier Ltd.

Mapa X - Dinâmica e Gestão do Litoral/ Coastal Dynamics and Management

6.2.1.1. Unidade curricular:
Dinâmica e Gestão do Litoral/ Coastal Dynamics and Management

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Óscar Manuel Fernandes Cerveira Ferreira - T:20 TP:30

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

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

Fornecer conhecimento e caracterizar ondas, marés e correntes, os principais tipos de costa e a dinâmica 
sedimentar associada. Enquadrar a proteção de zonas costeiras. Fornecer conhecimentos sobre as 
principais ameaças ao meio físico das zonas costeiras portuguesas. Dotar os alunos com conhecimentos 
sobre as principais formas de gestão costeira existentes

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide knowledge and characterize waves, tides and currents, the main types of coasts and associated 
sediment dynamics. Frame the protection of coastal areas. Provide knowledge on the main threats to the 
physical environment of the Portuguese coastal areas. Provide students with knowledge on the main 
topics and actions of coastal management .

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Ondas- Parâmetros e teorias. Energia e potencia. Refracção, difracção, reflexão e rebentação. Marés - 
Vivas e mortas. Macro, meso e micromarés. Sistemas anfidrómicos. Marés semi-diurnas, diurnas e mistas. 
Nível Médio do Mar- Evolução recente e previsão. Consequências para a zona costeira. Storm surge. 
Litorais arenosos- Perfil de praia e evolução. Deriva litoral. Correntes de fuga. Morfodinâmica de praias. 
Ilhas barreira e Barras de Maré - Evolução de ilhas barreira. Hidrodinâmica e corpos arenosos em barras 
de maré. Litorais rochosos- Evolução de arribas. Plataformas de abrasão. Estuários - Cunha salina, 
parcialmente misturados, bem misturados e circulação inversa. Transporte sedimentar. Deltas- Dominados 
por processos fluviais, maré ou agitação marítima. Gestão Integrada de Zonas Costeiras - Aspectos 
ambientais, sociais e económicos. Participação e Implementação de planos de GIZC. Gestão Costeira em 
Portugal - Erosão costeira. Estratégia Nacional de GIZC. 

6.2.1.5. Syllabus:
Waves –Parameters and theories. Energy and power. Refraction, diffraction, reflection and breaking. Tides 
– spring and neap. Macro, meso and microtides. Anfidromic systems. Semi-diurnal, diurnal and mixed 
tides. Mean sea level - recent and expected evolution. Potential consequences for coastal zones. Storm 
surge. Sandy coasts- beach profile and evolution. Littoral drift. Rip currents. Beach morphodynamics. 
Barrier islands and Inlets - Evolution of barrier islands. Water flow, sand bodies and sedimentary budget at 
inlets. Rocky coasts- Evolution of cliffs. Shore platforms. Estuaries - salt wedge, partially mixed and mixed 
estuaries. Sediment transport and water circulation. Deltas- Dominated by fluvial processes, tides or 
waves. Integrated Coastal Zone Management. Environmental, social and economic aspects of ICZM. 
Participation and implementation of ICZM plans. Coastal Management in Portugal - Coastal erosion. 
National Strategy for ICZM. Case studies.

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

A presente UC pretende fornecer aos estudantes conhecimentos e ferramentas que lhes permitam ser 
actores preparados para intervir na resolução de problemas que resultem dos processos sedimentares e 
alterações morfológicas associadas, nas diversas zonas costeiras. Para tal, deverão conhecer os 
processos sedimentares, bem como os mecanismos e variáveis ambientais forçadoras. Estes conteúdos 
serão ministrados nas aulas teóricas. Nas aulas teórico-práticas, os alunos realizarão cálculos e 
correlacionarão os resultados com as diversas variáveis ambientais responsáveis pelos processos 
sedimentares e evolução costeira. Os alunos farão um traballho de cartografia de risco costeiro aplicando 
os conhecimentos em SIG que possuem. Deverão proceder à interpretação dos riscos e à determinação de 
medidads de gestão que os minimizem. Casos de risco e gestão costeira serão avaliados directamente no 
campo, através de uma saída de campo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This UC aims to provide students with knowledge and tools that enable them to be actors prepared to 
intervene in the resolution of problems that result from sedimentary processes and associated 
morphological changes in the various coastal areas. This will be based on the knowledge of the 
sedimentary processes and the associated forcing mechanisms and environmental variables. These 
contents will be given in lectures . In practical classes, students will perform calculations and will correlate 
the results with the various environmental variables responsible for coastal evolution and sedimentary 
processes. Students will make a coastal risk mapping work applying their alreadu existent skills 
knowledge in GIS. They would be required to interpret the risks and the determination of management 
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measures to minimize those risks. Risk and coastal management approaches will be evaluated directly in 
the field through a field trip. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina possui 6 ECTS e um total de 168 horas de trabalho, distribuídas por 50 horas de contacto e 
118 horas de trabalho autónomo individual ou em grupo. As horas de contacto distribuiem-se por teóricas, 
teórico-práticas e trabalho de campo. O trabalho autónomo centrar-se-á na análise de artigos científicos, 
na elaboração de um relatório de riscos e gestão costeira e na preparação da apresentação oral do 
mesmo.
Metodologia ensino-aprendizagem
- Apresentações orais com suporte de imagens em ppt;
- Análise e discussão de artigos científicos;
- Apresentação de estudos de caso e de situações-problema.
- Práticas de cartografia de evolução costeira, análise de mapas, comparação morfológica e volumétrica.
Dois momentos de avaliação: 
- Apresentação oral de um estudo de caso em riscos e gestão costeira;
- Apresentação de um relatório sobre riscos e gestão costeira para uma área costeira determinada;

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course has 6 ECTS, corresponding to a total of 168 hours of work, distributed by 50 contact hours and 
118 hours of stand-alone individual or group work. Contact hours include theoretical, theoretical-practical 
and field work classes. The autonomous work will focus on the analysis of scientific articles for the 
preparation of a report on coastal risk and management as well as in the preparation of an oral 
presentation of the report.
Methodology teaching-learning
- Oral presentations with images in ppt support;
- Analysis and discussion of scientific papers;
- Presentation of case studies and problematic situations for students to build hypothesis based on solid 
arguments.
- Mapping practices, with analysis of maps, morphological and volumetric comparison.
Two moments of evaluation:
- Oral presentation of a case study in risk and coastal management with images in ppt support;
- Presentation of a report on risks and coastal management for a given coastal area;

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

A construção do conhecimento pode ser conseguido de modo mais ou menos passivo e ambos os modos 
são utilizados nesta unidade curricular. A terminologia e os conceitos base são apresentados pelo docente 
com recurso a imagens e esquemas. São conceitos base os que: (i) nunca tenham sido abordados em 
outra unidade curricular anterior e estejam cientificamente muito distantes da formação base dos 
estudantes; (ii) sejam indispensáveis à compreensão de textos científicos permitindo aos estudantes auto-
construir o seu conhecimento avançado no domínio da Dinâmica sedimentar e formas associadas. Assim, 
com base na leitura de artigos científicos seleccionados, os estudantes deverão ser capazes de responder 
a questões colocadas, elaborar sínteses, tabelas e esquemas, comparar abordagens científicas ao mesmo 
tema ou à mesma área de estudo, criticar as referidas abordagens com base em argumentos bem 
estruturados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The construction of knowledge can be accomplished on more or less passive mode, and both modes are 
used in this course. The terminology and basic concepts are presented by the teacher with images and 
layouts, including topics that: (i ) have never been covered in a previous course and are scientifically far 
from the training base of students; ( ii ) are indispensable to the understanding of scientific texts allowing 
students to self- build their advanced knowledge in the field of sedimentary dynamics and associated 
forms . Thus, based on the reading of selected scientific articles, students should be able to answer 
questions, prepare summaries, tables and schemas , compare scientific approaches to the same subject or 
the same area of study, and criticize these approaches based on well structured arguments.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Waves, tides and shallow water processes, Open University
Beach-Processes and sedimentation, 1999. P. Komar, Prentice-Hall 
Coastal Engineering Manual. C.E.R.C., 2000, Coastal Engineering Research Center. U.S. Army Corps of 
Engineers, Waterways Experiment Station: http://chl.erdc.usace.army.mil/cem
Living with coastal erosion in Europe: Sand and Space for Sustainability. Guidance document for quick 
hazard assessment of coastal erosion and associated flooding. EUROSION. 
PART I - Major findings and Policy Recommendations of the EUROSION project. EUROSION. 
Living with coastal erosion in Europe: Sediment and Space for Sustainability. A guide to coastal erosion 
management practices in Europe. EUROSION. 
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Evaluation of ICZM in Europe. RupprechtConsult. 
Bases para a Estratégia de Gestão Integrada da Zona Costeira Nacional. Relatório do Grupo de Trabalho.
Towards an Integrated Coastal Zone Management Strategy for Northern Ireland. Department of 
Environment. 

Mapa X - Hidrogeologia e Gestão de Aquíferos/ Hidrogeology and Aquifer Management OPÇÂO

6.2.1.1. Unidade curricular:
Hidrogeologia e Gestão de Aquíferos/ Hidrogeology and Aquifer Management OPÇÂO

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Paulo Patrício Geraldes Monteiro: T:15; TP:30; OT:5

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

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

Compreensão dos processos físicos e químicos activos que estão na base do funcionamento dos 
aquíferos. Será trabalhada a familiarização com métodos analíticos e numéricos aplicados a problemas 
práticos de gestão de aquíferos à escala local e regional. Familiarização com as implicações do uso da 
água e exploração de aquíferos no caudal de base dos rios e balanço das águas superficiais em geral. 
Planeamento das diferentes fases em estudos de hidrogeologia aplicada. Compreensão das relações entre 
hidrodinâmica e distribuição espacial da qualidade da água e hidroquímica das águas subterrâneas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course aims at the understanding and application of principles of physical hydrogeology towards the 
identification, quantification and sustainable use of groundwater. Understand the implications of water use 
and exploitation of aquifers in river baseflow and balance of surface water systems in general. Planning the 
different phases in a study of applied hydrogeology. Understand the relations between hydrodynamics and 
spatial distribution of water quality and hydrochemical properties of groundwater.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Compreensão e aplicação dos princípios de hidrogeologia física aplicados à identificação, quantificação e 
uso sustentado de águas subterrâneas. Compreender as implicações do uso do solo e da exploração de 
águas subterrâneas. Sistemas de Informação Geogrãfica (SIG), como pré e pós processadores na 
realização de estudos hidrogeológicos. Os conceitos serão relacionados com exigências legais e 
institucionais (tendo sobretudo em conta as exigências colocadas pela Directiva Quadro da Água).

- Balanço hidrológico e equilíbrio dinâmico de aquíferos;
- Recarga, escomento regional e modelos conceptuais;
- Sustentabilidade da exploração de recursos hídricos;
- Dimensionamento de captações às escala locadl (modelos analitícos);
- Métodos numéricos para a resolução de problemas hidrogeológicos à escala local e regional;
- Casos de estudo de gestão de aquíferos;
- Planeamento de projectos hidrogelógicos;
- Enquadramento legal e institucional de projectos de gestão de recursos hídricos.

6.2.1.5. Syllabus:
Understanding of physical and chemical processes controlling the functioning of aquifers. Analytical and 
numerical methods used to solve aquifer management problems at the local and regional scale. Use of 
geographical information systems (GIS) as pre-processing and pos-processing tools for hydrogeological 
studies. The Institutional and legal issues evolved in water management (e.g. Water Framework Directive).

- Hydrologic balance and dynamic equilibrium of aquifers;
- Recharge, regional flow and conceptual flow models;
- Sustainability of water resources exploitation;
- Dimensioning of water wells at the local scale (analytical models);
- Numerical methods for the resolution of hydrogeological problems at the local and regional scale;
- Case studies of aquifer management;
- Planning of hydrogeological projects;
- Institutional and legal framework of projects of water resources management
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A articulação entre os conceitos teóricos referidos nos objectivos de aprendizagem da unidade curricular 
são essenciais para tornar possível o desenvolvimento dos tópicos, mais operativos e práticos que se 
abordam nos conteúdos programáticos. A familiarização com ferremantas informáticas que permite 
transpor para a prática os conceitos teóricos é uma forma directa de articulação dos conteúdos com os 
objectivos de aprendizagem. Dá-se especial destaque a este nível ao uso de modelos numéricos e 
sistemas de informação geográfica.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The articulation between the theoretical concepts referred in the learning objectives and the practical 
exercises are essential to make possible the development of the operative and practical topics approached 
in the program. The familiarization with informatics tools allows the practical implementation of the 
theoretical concepts referred in the contents of the program and in the learning objectives. Regarding the 
use of these tools particular attention will be given to numerical models and geographic information 
systems.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas expositivas
Aulas teórico-práticas com recurso à utilização de software de modelação e sistemas de informação 
geográfica
Seminários com acompanhamento e discussão de casos de estudo de projectos de investigação em curso 
na UALG

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Introduction to theoretical principles in expositive classes in interaction with the students (Theoretical 
Classes)
- Theoretical/Practical Training Classes with the use of Modelling and GIS software in computers.
- Tutorial classes in seminars dedicated to the discussion of case studies related with ongoingresearch 
projects at the Algarve University

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

A divisão dos tempos lectivos em aulas teóricas e teórico práticas são essenciais para operacionalizar os 
conceitos de base recorrendo a metodologias de aplicação corrente em hidrogeologia aplicada. Estas 
metodologias obrigam ao manuseamento de ferramentas informáticas cuja utilização é bastante exigente 
em termos de tempo. È o caso dos modelos hidrogeológicos de parâmetros distribuidos (utilizados para 
simular o funcionamento dos aquíferos e sua interacção com outros sistemas hidrológicos naturais e 
ainda a intervenção humana no ciclo hidrológico).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The division of lectures in theoretical and practical sessions are essential to make the application of the 
basic concepts using practical methods currently used in applied hydrogeology. The application of these 
methodologies is based in the use of software, which utilization is time consuming. This is the case of the 
distributed parameters hydrogeologic models (used to simulate the functioning of aquifers and its 
interaction with of the natural hydrologic systems and the human intervention in the hydrological cycle) 
and the geographic information systems, as well as the analytical models to describe the local behaviour 
of water wells. 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Freeze, A.; Cherry, J. (1979) - Groundwater. Prentice-Hall. New Jersey U.S.A.
Custódio,E., Llamas, M.R. (1983).- Hidrologia Subterranea. Tomo I e Tomo II. Ediciones Omega.
Lencastre, A., Franco, F.M. (1984).- Lições de Hidrologia. Univ. Nova de Lisboa, Fac. Ciências e Tecnologia. 
Lisboa.
Domenico, P.A. and Schwartz F.W. 1990, physical and chemical hydrogeology, John Wiley & Sons.
Ingebritsen, S.; Sanford, W. (1998) – Groundwater in Geologic Processes. Cambridge University Press. 
Cambridge. Great Britain.
Adicionalmente a estas referências de carácter mais geral são fornecidos elementos bibliográficos 
específicos para cada um dos temas abordados ao longo da unidade curricular/Additionally to these 
general references more specific bibliography is provided at the time of each discussed topic.
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Mapa X - Técnicas de Prospeção e Práticas Campo/ Methods exploration and field techniques in environ 
sciences

6.2.1.1. Unidade curricular:
Técnicas de Prospeção e Práticas Campo/ Methods exploration and field techniques in environ sciences

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Manuel Carvalho Fernandes - TP:20 TC:25 OT:5

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

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

Programar campanhas de recolha de dados em função do problema a resolver. Aplicar técnicas de 
medição, de recolha de dados e de amostragem no campo. Compreender e conhecer os limites de 
utilização das diferentes técnicas. Conhecer as diferentes ferramentas e técnicas utilizadas nos trabalhos 
de campo em ciências ambientais e os métodos de prospecção para visualizar o subsolo. Saber ler e 
localizar-se num mapa topográfico e fotografia aérea. Conhecer e saber utilizar uma bússola com 
clinómetro para medir estruturas geológicas. Saber utilizar um GPS e conhecer as suas limitações. 
Identificar no campo materiais litológicos. Registar num livro de campo as suas estruturas. Identificar, 
compreender o significado e medir as principais estruturas geológicas. Ter a capacidade para pensar e 
visualizar a 3 dimensões. Saber interpretar mapas e perfis geológicos. Capacidade para escrever de forma 
concisa e correcta pequenos relatórios sobre projectos de campo e de prospecção ambiental.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Program field-based data collection campaigns as a function of a particular problem. Apply measurement 
techniques and sampling in the field. Understand and know the limits of the different data collection 
techniques. Knowing the different tools and techniques used during fieldwork in geology and indirect 
geophysical exploration methods to recognize the underground. Learning to read and locate positions on a 
topographic map and aerial photography. Know how to use a compass -clinometer to measure geological 
structures. Knowing how to use a GPS and its limitations. Identify the different lithological materials and its 
structures in the field. Register on a field book (either physical or digital) geological features on the land 
surface and in the underground. Measuring the main geological structures. Having the ability to think and 
view the 3 dimensions. Interpret maps and geological profiles. Ability to write concise and accurate short 
reports on field-based projects.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Ferramentas, Técnicas e Normas de Segurança do Trabalho de Campo. Mapas Topográficos e Fotografias 
Aéreas. Observações no Campo a Diferente Escalas. O Livro de Campo: normas de preenchimento, 
esquemas e notas escritas. Registo dos materiais litológicos e suas estruturas. Construção de Perfis 
Estratigráficos. Registo de Informação Paleontológica. Registo de Informação Estrutural: planos, 
lineações, falhas, diáclases, foliações e dobramentos. Registo de Dados Numéricos. Normas de 
Amostragem. Prospecção Geofísica (refracção e reflexão sísmica, métodos eléctricos – resistividade, 
potencial induzido, potencial expontâneo). LIDAR. Prospecção Química, Prospecção Mecânica, 
Sensoriamento Remoto, Prospecção Geotémica e Radioactividade.

6.2.1.5. Syllabus:
Tools, techniques and fieldwork safety guides. Topographic Maps and Aerial Photos. Field observations at 
the different scales. The fielb book: rules to fill the book, schemes and written notes. Registration of 
lithological materials and their structures. Construct stratigraphic sections. Record palaeontological 
information. Record structural Information: bedding planes, lineations, faults, joints, foliations and folds. 
How to record numerical data. Standard sampling procedures. Geophysical exploration (refraction and 
reflection seismic methods, electrical methods - resistivity, induced potential, spontaneous potential). 
LIDAR. Geochemical exploration, mechanical methods of exploration sampling the undergroung (wells, 
boreholes,trenches, etc.). Remote Sensing, radioactive and geothermal exploration methods.

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

Esta unidade curricular tem uma carácter iminente prático relacionado com a observação e registo das 
diferentes características ambientais observadas no campo, isto é, no seu contexto natural. Desta forma, a 
maioria da disciplina assenta em aulas teórico-práticas e de campo, onde se mostra aos alunos as 
diferentes características ambientais, o seu enquadramento e significado num contexto regional e a sua 
visualização e estruturas no subsolo revelados pelos métodos directos e indirectos de prospecção. No 
campo, também, será ensinada a forma de registar com correcção e clareza, as diversas estruturas 
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ambientais num livro de campo e num mapa topográfico (ou fotografia aérea). Neste ponto será feita a 
distinção entre observações e interpretações. Apesar da maioria da disciplina ser de aulas campo, esta 
prevê também uma parte em sala de aula para trabalho com mapas geológicos, com o tratamento dos 
dados recolhidos no campo e na elaboração de relatórios.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course has a practical character related to the observation and recording of the different 
environmental features (geological, geographic, geochemical, etc.) observed in the field. Thus, most of the 
course is based on practical field classes, which show the students different environmental features and 
its meaning, the underground structures revealed by direct and indirect methods of exploration in a broad 
regional picture. In the field, it will be given emphasis on the methods and techniques to record correctly 
and clearly, the various environmental features on a field book (physical or digital) and a topographic map 
(or aerial photography). At this point it will be make the distinction between observations and 
interpretations. Although most of the discipline will be based in the field, part of it will also in the 
classroom in order to learn the theory of the different exploration methods, to processing the data 
collected in the field and in the elaboration of small reports.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta UC está dividida em duas componentes: as aulas de campo (componente principal) onde se mostra 
aos alunos as principais estruturas geológicas e como é que estas podem ser interpretadas. Estas aulas 
requerem a participação activa dos alunos. As observação efectuadas pelos alunos e seu registo em 
documentos físicos, digitais e mapas, serão orientadas pelo professor. A segunda componente são aulas 
teórico práticas, onde serão expostas as diferentes técnicas de prospecção com elaboração de exercícios 
práticos e relatórios sobre os dados adquiridos nas aulas de campo ou de exercícios – tipo.
A avaliação desta UC é distribuída da seguinte forma:
a. Avaliação individual de um relatório e respectivo livro de campo;
b. Avaliação de um exercício ou trabalho escrito sobre um problema relacionado com as observações 
feitas durante as aulas de campo.
A falta de qualquer dos dois elementos de avaliação implica reprovação e passagem a exame final. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This course has two main two components: the field classes (main component) which shows students the 
main environmental features and how these can be interpreted. These classes require the active 
participation of students. The observation made by the students with the guidance of the teacher. The 
record of the field data will be made in physical and digital form and also on maps. The second component 
is the theoretical-practical classes where to different underground exploration techniques will be explained 
with the help of practical exercises. In these classes the preparation of reports based on the data acquired 
in the field classes or in type-exercises will also be developed.
The assessment of this course is distributed as follows:
1. Individual assessment of a report and the field book;
2. Evaluation of a writing exercise on a problem based on the observations and data gathered during the 
field classes.

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

As aulas de campo são parte essencial desta disciplina. Nestas, pretende-se fornecer aos alunos 
conhecimentos teórico-práticos, ferramentas e técnicas de geologia de campo e das diferentes técnicas de 
prospecção usadas, para que no futuro sejam capazes de interpretar com rigor os diferentes tipos de 
paisagens naturais e o seu contexto geológico quer à superfície quer no subsolo. Os conhecimentos e 
técnicas adquiridas podem ser extremamente úteis nas fases preliminares de trabalhos de prospecção 
ambiental e em trabalhos relacionados com as questões ambientais em geral no qual a geologia é um 
elemento essencial (e.g. águas subterrâneas e contaminações, estabilidade de taludes naturais e 
construídos, reconhecimentos de estruturas e recursos geológicos no subsolo, entre outras). A 
componente teórico-prática é essencial para a sistematização das observações de campo e na elaboração 
de relatórios de campo. Para além disto, é necessária fornecer aos alunos alguns conteúdos teórico-
práticos para a interpretação dos elementos adquiridos pelos diferentes métodos de prospecção e 
informação geológica descrita por um mapa geológico.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Field classes are an essential part of this course. In these classes, it is intended to provide the students 
with theoretical and practical knowledge, tools of field environmental and geological techniques and the 
different geophysical exploration techniques used. The aim that in the future, the students will be able to 
interpret accurately the different types of natural landscapes and its geological context either present on 
the Earth surface or underground. The knowledge and skills acquired can be extremely useful in the 
preliminary stages of environmental prospecting works and works related to environmental issues in 
general, where the geology knowledge is an essential element (e.g. groundwater issues and groundwater 
contamination problems, landfills, stability of natural and built embankments, stability of natural slopes, 
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geological resources, etc.). The theoretical and practical component is essential for the systematization of 
field observations and preparation of field reports. In addition, it is necessary to provide the students with 
some theoretical and practical contents necessary to the correct interpretation of the elements of the data 
acquired by the different methods of geophysical exploration and geological structures observed in the 
field and summarized in a geological map.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bevier, M. L., 2005. Introduction to Field Geology. McGraw-Hill, Toronto, 191p.
Kearrey, P., Brooks, M. & Hill, I., 2002. An introduction to geophysical exploration. Blackwell Science, 262p.
Knodel, K., Lange, G. & Voigt, H. J., 2007. Environmental Geology. Handbook of Field Methods and Case 
Studies. Springer, 1373p.
Lisle, R. J., 2004. Geological Structures and Maps: A practical guide (3rd edition). Elsevier: Butterworth – 
Heinemann, 106p.
Geological Field Techniques, 2010. Edited by Angela L. Coe. Wiley – Blackwell, 323p.
McClay, K. R., 1987. The Mapping of Geological Structures. Geological Society of London Handbook. John 
Wiley & Sons, New York, 161p.
Robert Burger, H., Sheehan, A. F. & Jones, C. H., 2006. Introduction to Applied Geophysics. Exploring the 
shallow surface. Norton & Company, 554p.
Sharma, P. V., 2002. Environmental and engineering geophysics. Cambridge University Press, 475p

Mapa X - Geoquímica de Superfície /Surface Geochemistry

6.2.1.1. Unidade curricular:
Geoquímica de Superfície /Surface Geochemistry

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Tomasz Boski - T:15 OT:5

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
José Paulo Patrício Geraldes Monteiro – TP: 30

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

Pretende-se que a UC conduza o aluno a :
- Compreensão dos tipos de reações químicas atuantes na superfície terrestre 
- uma autonomia em termos de identificação do ambiente químico de superfície criado por processos de 
alteração e da pedogénese. 
- uma autonomia em termos de manuseamento laboratorial e amostragem dos materiais referidos 
incluindo a análise química e investigação das fases microcristalinas por raios x.
- capacidade de aplicar as ferramentas digitais ao tratamento de dados recolhidos durante as saídas de 
campo.
-a capacidade de avaliar as propriedades físico - químicas dos produtos de alteração do ponto de vista de 
comportamento ambiental e/ou tecnológico.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that the UC will lead the student to:
- Understanding the types of reactions acting in the earth's surface
- Autonomy in terms of identifying the chemical environment created by surface alteration processes and 
pedogenesis.
- Autonomy in terms of laboratory handling and sampling of earth materials, including chemical analysis 
and investigation of micro-crystalline phases by X-rays.
- Ability to apply digital tools to the processing of data collected during field trips.
-the ability to assess the physical - chemical properties of the alteration products from the point of view of 
environmental behavior and / or technology.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I–Reações químicas na superfície terrestre e implicações para meio ambiente
Dissol. simples, dissolução de carbonatos, dissolução acida associada a processos mediados por 
bactérias. Levantamento geológico em zona de de formação de DMA/AMD. Reações red-ox . Diagramas Eh-
pH. Cálculo de volume e de acidez produzida na Mina de S.Domingos
II-Precipitação–formação de sedimento quimiogénicos (evaporitos). Produção de sal solar Modelização e 
medição do processo evaporativo numa salicultura activa na zona de Castro Modelo a conceber em 
ambiente ExtendSIM.
III–Princípios de alteração química de rochas e pedogénese

Página 63 de 135ACEF/1516/08757 — Guião para a auto-avaliação

21-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=bcd58ed2-7952-c672-b4bd...



Reações de hidrolise e seu controlo climático. Factores condicionantes da pedogénese. Perfis de solo. 
Comparação de solo e sedimento. Sistema classificativo de solos da UNESCO. Neoformação mineral em 
ambientes sedimentares – argilas. Mineralogia e química das fases minerais neoformadas, das amostras 
recolhidas, aplicação na coluna estratigráfica de sedimento lagunar e deltáico

6.2.1.5. Syllabus:
I-Chemical reactions in the earth's crust and implications for the environment
Simple dissol., dissolution of carbonates, acidic dissol. associated with processes mediated by bacteria. 
Geological survey in area of training DMA / AMD
Red-ox reactions. Eh-pH diagrams.Volume calculation and acidity produced in S.Domingos Mine
II-Precipitation - chemogenic sediment formation (evaporites).Solar salt production modeling and 
measurement of evaporative process in an active salt production in the Castro Marim area. Design of 
model in ExtendSIM environment.
III–Principles of chemical alteration of the rocks and pedogenesis
Hydrolysis reactions and their climatic control. Factors affecting the pedogenesis. Soil profiles. Soil and 
sediment comparison. UNESCO Soil classificatory system. Mineral formation in sedimentary environments 
- clays. Mineralogy and chemistry of the newly formed mineral phases in collected the samples, application 
in stratigraphic column of a lagoon and deltaic sediment

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

Os conteúdos programáticos acima resumidos permitirão darão ao aluno a autonomia em termos de 
identificação do ambiente químico de superfície criado por processos de alteração e da pedogénese. Esta 
autonomia compreendera tanto as bases teóricas , físico-quimicas nos sistemas abertos como os aspetos 
práticos, isto é de aplicação dos conhecimentos adquiridos no domínio de SIG’s com cartografia em 3 D 
associada, análise difractométrica, e modelação quantitativa.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The above summarized syllabus will allow the student to achieve autonomy in terms of identifying the 
chemical surface environments created by alteration processes and pedogenesis. This autonomy 
embraces both the theoretical, physical-chemical bases of open systems and the practical aspects, namely 
the application of acquired knowledge in the GIS domain with associated 3D maps , difractométric analysis 
and quantitative modeling.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia basea-se na conjugação equilibrada do estudo teórico, atividades de campo e interpretação 
de dados no seio 3 grandes temas que compõem sta UC, a saber: i) Alteração superficial química de 
sulfuretos com formação de águas acidas ii) Precipitação de sais solúveis e produção do sal iii) 
Caraterização geoquímica dos ambientes sedimentares e neoformação mineral. A metodologia aplicada é 
PBL- problem based learning e implica que o aluno caraterize um ambiente de superfície por via de 
cartografia, amostragem, análise química e mineralógica e interprete os resultados.
A avaliação de conhecimentos adquiridos é feita com base nos 3 relatórios escritos correspondentes a 3 
temas abrangidos pelo trabalho de campo, trabalho laboratorial, aulas teóricas e modelação-interpretação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology is based on the balanced combination of theoretical study, field work and data 
interpretation within three broad themes that make up this subject, namely: i) surface chemistral 
weathering of sulphides with associated formation of acidic aquatic environments ii) Precipitation of 
soluble salts and production of salt iii) Geochemiscal characterization of sedimentary environments and 
mineral neoformation. The methodology used is PBL- problem based learning and implies that the student 
charaterize a surface environment through mapping, sampling, chemical and mineralogical analysis and 
interpret the results. The evaluation of acquired knowledge is based on three written reports for three 
subjects covered by fieldwork, laboratory work and theoretical and modeling-interpretation.

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

- Formação duma sólida base teórica que permite ver os ambientes de superfície como sistemas químicos 
dinâmicos
- aplicação das ferramentas de geomática na caracterização dos sistemas acima referidos 
- uma autonomia em termos de análise química e mineralógica associadas a esta caracterização.
- formalização dos relatórios técnicos com recurso aos meios digitais para uso como ferramentas de 
gestão territorial

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

Página 64 de 135ACEF/1516/08757 — Guião para a auto-avaliação

21-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=bcd58ed2-7952-c672-b4bd...



The coherence of teaching methods and the learning objectives of this unit consists in:
- Formation of a solid theoretical base that allows the student to see the surface environments as dynamic 
chemical systems.
- Application of geomatic tools in the characterization of those systems.
- Capacity of chemical and mineralogical analysis associated with this characterization.
- Formalization of technical reports with use of digital tools with aim of application in terrorial management

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Albarède F.(2003). GEOCHEMISTRY, Cambridge University Press, 2003 - 248 páginas 
Bridge J., Demicco R., EARTH SURFACE PROCESSES, Cambridge University Press. 2008, 815p.
Gill R. , CHEMICAL FUNDAMENTALS OF GEOLOGY 2ND ED, Unwin Hyman, 1998, 290p.
Artigos seleccionados e fontes de Internet divulgados para os estudantes via tutoria electronica 

Mapa X - Sistemas de Informação Geográfica Avançado I/ Geographic information systems - advanced I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Informação Geográfica Avançado I/ Geographic information systems - advanced I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Inácio de Jesus Rodrigues - T:30 P:75 OT:10 

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

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

O estudante deverá apropriar-se das competências que lhe permita constituir sistemas de informação 
geográfica organizando informação, conhecer os principais modelos para organização de dados: 
orientados para objetos, modelos de redes e modelos para superfícies, e saber adotar as estruturas 
adequadas a cada situação. Deverá também conhecer e saber utilizar corretamente as ferramentas e 
operadores de análise disponibilizados pelo softwares disponíveis no domínio dos SIG, aplicando-os na 
resolução de problemas concretos. 
Softwares: ArcGIS desktop, gvSIG ou Quantum GIS, PostgreSQL/PostGIS

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The students will develop the skills to set up geographic information systems, organizing information and 
choosing the appropriate data structures for geodata, and learn about the most common data models such 
as object oriented models, network models and surface models to enable adequate choices. Besides the 
knowledge of data models and data structures, students will be able to select and use the appropriate 
analysis tools to operate over each data structure, as inputs, to produce derived data for spatial analysis 
and maps production. Special efforts will be made on case study problems to enable student skills on 
problem-solving.
Software: ArcGIS desktop, gvSIG or Quantum GIS, PostgreSQL/PostGIS

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I – Conceitos gerais
Informação geográfica/dados georreferenciados; Estruturas para a representação de entidades e 
fenómenos espaciais; Sistemas de informação geográfica: características, funcionalidades e aplicações. 
Aquisição, organização, estruturação e validação de dados; Bases de dados geográficos; Análise espacial 
e produção de cartografia temática.
II – Modelos vectoriais
Gráficos; Modelos relacionais topológicos e não topológicos; Modelação de redes. Problemas do tipo 
“caminho mais curto/caminho mínimo”. Casos de estudo.
III – Modelos de superfícies
Representação por redes (irregulares trianguladas); Modelos matriciais; Metodologias para a criação de 
modelos de superfície; Informação derivada: pendentes, declives, exposição, escoamentos, modelos de 
intervisibilidade e optimização de caminhos. Casos de estudo.

6.2.1.5. Syllabus:
I – Overview of general concepts in GIS
Geographical information and georeferenced data; data structures and data models. GIS softwares and 
applications. 
Data aquisition; data stores and geographic databases; Spatial analysis and map production.
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II – Vector data models
CAD data models; Topological and non-topological data models; Network data models; Problems involving 
minimum paths and shortest paths. Case study problems.
III – Surface models
Triangular irregular networks; Matricial structures; Methods to create surface models; Digital terrain 
models and derived data, visibility and distance tools. Case study problems.

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

Os conteúdos abrangem as principais vertentes de modelação de informação geográfica: repres. espacial 
de objetos em dif. dimensões espaciais (ponto, linha e polígono), repres. de redes e repres. de superfícies, 
bem como conjuntos de funcionalidades/operadores de análise baseados nas caraterísticas espaciais e/ou 
valores de atributos. A sua apresentação é desenvolvida em aulas T com definição de conceitos, de 
metodologias de seleção, organização e estrut. dados e apresentação dos operadores e ferramentas de 
análise. As aulas P são orientadas para a resol problemas assoc. a casos de estudo onde o estudante tem 
oportunidade para implementar estruturas de dados e processá-las recorrendo a operadores/ferram 
disponíveis nos softwares de SIG. Durante as aulas P são usados softwares no domínio das aplicações 
desktop e dos sistemas de base de dados georrelacionais. Deste modo o estudante adquire 
conhecimentos e desenvolve as competências necessárias à conceção, criação e exploração de um SIG

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The subjects covered by this course include the main data models for geographical data, data structures 
and tools for spatial analysis. The course is made of lectures where conceptual and methodological 
elements are delivered, and labs where students have the first oportunity to practice data input, data 
management , spatial analysis tools and data visualization, in a guided way. Case study problems are 
proposed to be analysed, studied and solved by students to develop their own autonomy.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O tempo de contacto organiza-se em aulas teóricas, práticas e sessões de orientação tutorial para 
esclarecimento de dúvidas. As metodologias de ensino incluem a apresentação de conceitos nas aulas 
teóricas ilustrados com casos de estudo e, nas aulas práticas, a resolução de exercícios e problemas 
recorrendo a softwares no domínio dos SIG, com acompanhamento por parte dos docentes. 
A avaliação de conhecimentos adquiridos e das competências desenvolvidas será realizada em duas 
componentes, teórico-prática e prática. A componente prática consiste na realização de um trabalho 
prático e sua apresentação escrita e oral. A componente teórico-prática é constituída por uma prova 
escrita a realizar durante o semestre e nas épocas de exame.
A classificação final será a média das classificações obtidas nas componentes Prática e Teórico-prática, 
com mínimo de 9 valores em cada uma delas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is organized in lectures, practical (laboratory) classes and tutorial sessions. The teaching 
methodologies include the presentation of concepts in lectures illustrated with case study examples, and 
in practical classes to solve exercises and problems using softwares in the field of GIS.
The evaluation will held by two parts, one theoretical and other practical. The practical part consists of 
making a practical work, a written technical report and an oral presentation, and the theoretical consists of 
a written test/exam to be held along the semester and/or on examination periods.
The final grade will be computed as the average of the two components, with a minimum of 9 values each.

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

De acordo com os objetivos, nesta unidade curricular pretende-se que o estudante desenvolva um 
conjunto de competências que lhe permita quer a constituição/criação de sistemas de informação 
geográfica quer a sua exploração nomeadamente através da realização e operações ligadas à consulta, 
processamento, análise e visualização de dados. O que requer uma consolidação dos conceitos ligados à 
organização e estruturação da informação e um conhecimento prático das diversas 
ferramentas/operadores de geoprocessamento disponibilizados pelos softwares no domínio dos SIG. 
Nesse sentido, quer as metodologias de ensino quer a incidência da avaliação nas componentes 
teórica/teórico-prática e prática estão orientadas para conduzir o estudante na aquisição de competências 
e conhecimentos nestas duas vertentes.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course is designed to provide students a set of skills that enable them to create and manage 
geographic informations systems. To achieve this abilities, the students must consolidate concepts and 
practice of organizing data and operating GIS softwares. Accordingly, the adopted teaching methodologies 
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will drive students to this achievements reinforced by the assessment organized in two evaluation 
components

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-DEMEERS, M. N. - Fundamentals of Geographic Information Systems. John Wiley & Sons,
Inc., 1997.
-DRUCK, S.; Carvalho, M.S.; Câmara, G.; Monteiro, A.V.M. (eds) – Análise Espacial de Dados
Geográficos. Brasília, EMBRAPA, 2004 (ISBN: 85-7383-260-6). (http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/)
-CÂMARA, G.; Davis, C.; Monteiro, A.M. (eds). – Introdução à Ciência da Geoinformação.
< http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/index.html>, [acesso: Julho/2008]
-DRUCK, S.; Carvalho, M.S.; Câmara, G.; Monteiro, A.V.M. (eds) "Análise Espacial de Dados
Geográficos". Brasília, EMBRAPA, 2004 (ISBN: 85-7383-260-6) (http://www.dpi.inpe.
br/gilberto/livro/)
-JONES, C. - Geographical Information Systems and Computer Cartography. Pearson Education,
1999.
-MAGUIRE, D. J.; Goodchild, M. F.; Rhind, D. W. – Geographical Information Systems. Longman
Scientific & Technical, 1991.
-MATOS, J.L. – Fundamentos de Informação Geográfica. Lisboa, Lidel, 2001.

Mapa X - Sistemas de Informação Geográfica Avançado II/ Geographic information systems - advanced II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Informação Geográfica Avançado II/ Geographic information systems - advanced II

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Inácio de Jesus Rodrigues - T:15 P:40 OT:5 

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

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

Ao concluir a UC o estudante deverá apresentar capacidade para identificar e formalizar problemas, 
adequar estruturas de dados e organizar e implementar sequências de operações que permitam a sua 
resolução, e para implementar algoritmos na forma de scripts utilizando linguagem programação python 
com recurso a livrarias disponíveis nomeadamente ArcPy, gdal, numpy.
No âmbito da disseminação de dados através da Internet pretende-se que o estudante adquira 
capacidades para implementar um serviço de dados e ou de mapas utilizando softwares disponíveis. Que 
conheça normas, regulamentação aplicável e boas práticas no domínio da interoperabilidade e das 
infraestruturas de dados espaciais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Upon completion of the UC students should be able to formulate a problem, adopt suitable data structures 
and implement a sequence of operations to solve it. To implement such algorithms students will use 
python programming language together with geospatial libraries such as ArcPy, gdal and numpy.
Students will also learn about spatial data infrastructures, interoperability and standards, and practice 
implementation of data and map services with open source softwares

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Elementos de programação. Conceitos prévios
Problemas, algoritmos e estruturas de dados. Descrição de procedimentos para resolução de problemas. 
Linguagem de programação Python. Livrarias arcpy, mumpy, gdal e psycopg.
II. Problemas espaciais envolvendo relações espaciais e distâncias
Generalidades sobre grafos. Representações planas. Distâncias em grafos e redes. Resolução de 
problemas espaciais envolvendo relações de conexão e distâncias.
III. Programação Web e WebGIS
IV. Disseminação de dados geográficos.
Serviços de dados e de mapas. Normas OGC. Norma INSPIRE. Infraestruturas de dados espaciais (IDEs). 
Legislação e normas nacionais. 

6.2.1.5. Syllabus:
I. Programming
Problems, algorithms and data structures. Python programming language. Libraries to manage spatial 
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data: arcpy, numpy, gdal and psycopg. Case study problems.

II. Spatial problems, relations and distances
Introduction to graph theory. Distances in graphs. Networks. Modeling and solve selected spatial problems 
involving graphs and distances.

III. Brief introduction to Web servers (and WebGIS)

IV. Dissemination of geographic data.
Data and map services. OGC standards. INSPIRE european directive. Spatial data infrastructures (SDIs). 
National laws and regulations.

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

Os conceitos de problema, algoritmo e sua conexão com estruturas de dados assim como o conceito de 
grafo como instrumentos de modelação de relações entre objetos permitirão ao estudante desenvolver a 
capacidade de identificar, formalizar e organizar sequências de operações para a criação de algoritmos. Os 
conhecimentos de base da linguagem de programação python e da livraria arcpy permitirão a 
implementação de algoritmos, sob a forma de scripts para correr tendo o software arcgis desktop como 
plataforma.
Os conteúdos relacionados com a web, serviços de dados e de mapas permitirão ao estudante 
compreender a importância, presente e futura, da internet como veículo de disseminação de informação 
geográfica e reconhecer a importância da existência de normas que assegurem interoperabilidade 
indispensável à criação de infraestruturas de dados espaciais conforme preconizado na legislação 
nacional.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The knowledge on algorithms and its data structures, and graphs to represent relationships between 
objects, will allow the student to develop the ability to identify and organize sequences of operations to 
build algorithms. The knowledge on python programming and arcpy library will enable the student to 
implement algorithms as scripts to run within the arcgis.
The contents related to the web, data and map services will allow the student to understand the importance 
of the internet on geographic information dissemination, the need of standard definitions to ensure 
interoperability and the role of spatial data infrastructures.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas são apresentados conceitos ilustrados com casos de estudo orientados para a 
resolução de problemas. Nas aulas práticas o estudante treina resolução de exercícios recorrendo a 
softwares, com acompanhamento por parte dos docentes. As sessões de orientação tutorial são dedicas 
ao esclarecimento de dúvidas.
No restante tempo, para além do estudo, o estudante realizará de um trabalho prático para o qual terá 
oportunidade de aplicar os conceitos e conhecimentos adquiridos. A avaliação de conhecimentos 
adquiridos e das competências desenvolvidas será realizada através de um trabalho prático desenvolvido 
pelo estudante e da respetiva apresentação oral.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course include lectures and practical (laboratory) classes. In lectures, theoretical concepts will be 
discussed. In practical classes students will solve exercises and problems using software. Tutorial 
sessions are dedicated to answer questions from students.
The evaluation of acquired knowledge and skills will be conducted through practical work developed by 
the student and the respective oral presentation and discussion.

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

A componente teórica da unidade curricular permite ao estudante a aprendizagem dos principais 
conceitos e estruturas de programação presentes na linguagem python bem como das funcionalidades 
disponibilizadas na livraria arcpy, componentes indispensáveis para o desenvolvimento de scripts de 
geoprocessamento para execução no ambiente do software arcgis desktop. A abordagem dos assuntos 
orientada por problemas, que vão sendo resolvidos pelo aluno com orientação/acompanhamento do 
professor nas aulas práticas, e o trabalho final realizado autonomamente pelo estudante permitem que 
este desenvolva competências de programação a resolução de problemas espaciais.
Na componente relacionada com a disseminação de dados através da internet, predomina a vertente 
expositiva para aquisição de conhecimentos pesquisa bibliográfica por parte do estudante.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The theoretical part of the course will address students to learn the key concepts and structures present in 
the python programming language, and the arcpy library. The lab classes is dedicated to develop 
geoprocessing scripts to run in arcgis desktop software environment following an oriented problem-solve 
approach. The final work will be carried out autonomously by the student to evaluate his programming 
skills to solve spatial problems. This will drive students towards the objectives of the course.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Abdul-Rahman, A.; Pilouk, M. - Spatial Data Modelling for 3D GIS. Springer, 2010.
-Drezner, Z. (editor) - Facility location: Applications and Theory. Springer-Verlag.
-Groos, J.; Yellen J. - Graph Theory and its Applications. CRC Press, 1999.
-Langtangen, H.P. - Python scripting for computational science. Springer. 2009.
-de Meers, M. N. - Fundamentals of Geographic Information Systems. John Wiley & Sons, Inc., 1997.
-Moore, D. - Professional Google App Engine Programming, Wiley, 2010. ISBN: 9780470464939, Softcover, 
300 Páginas.
-Smith, D.M. – Industrial Location: An economic geographical analysis. John Wiley & Sons, 1971.
-European Commission Joint Research Centre (2010) - INSPIRE Metadata Implementing Rules: Changes 
from v. 1.1 to v. 1.2 of Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119, 10 p.
-Howard, M.; Payne, S.; Sunderland, R. (2010) - Technical Guidance for the INSPIRE Schema 
Transformation Network Service, 92 p.

Mapa X - Programação em Sistemas de Informação Geográfica/ GIS programming OPÇÃO

6.2.1.1. Unidade curricular:
Programação em Sistemas de Informação Geográfica/ GIS programming OPÇÃO

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Inácio de Jesus Rodrigues - T:15; P:40; OT:5

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

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

O presente curso é orientado para a criação, desenvolvimento e implementação de rotinas para operações 
de geoprocessamento em sistemas de informação geográfica Pretende-se que o estudante desenvolva 
competências de programação que lhe permita desenvolver e implementar rotinas para exploração, 
manipulação e análise de dados espaciais. Serão abordados conceitos de programação por objetos e 
desenvolvimento de servidores web. Pretende-se que o estudante adquira as capacidades e 
conhecimentos que lhe permitam utilizando linguagens de programação criar, desenvolver e implementar 
novos instrumentos de geoprocessamento e análise na resolução de problemas práticos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objectives of this course are the development and implementation of computer scripts to process 
geographical data and delivery web pages thru the internet. The students will develop programming skills 
to enable them the ability to build routines for spatial data processing and analysis and apply it to solve 
problems. Part of the course will also address the development of web gis servers.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos de esquemas de programação e introdução à linguagem python.
2. Manipulação de dados geográficos com recursos a bibliotecas
3. Elaboração de rotinas de geoprocessamento com recurso a diversas bibliotecas.
4. Frameworks para implementação de servidores WEBSIG.
5. Linguagem de programação Javascript para a Web.
6. Exemplos e casos de estudos.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to the python programming language.
2. Python libraries for geographic data.
3. Development of GIS routines using open source libraries.
4. Frameworks to web servers.
5. Introduction to javascript programming language and it application for the Web.
6. Examples and case studies.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A aprendizagem da linguagem de programação python e o conhecimento de bibliotecas com 
funcionalidade de processamento de dados espaciais permitirão ao estudante adquirir a capacidade para 
desenvolver rotinas para a resolução problemas no domínio dos sistemas de informação geográfica. Na 
segunda parte da unidade curricular são apresentados frameworks para a implementação de servidores 
web desenvolvidos em linguagem python que permitirão a implementação de rotinas de processamento do 
lado do servidor. A aprendizagem da linguagem de programação javascript permitirá o desenvolvimento 
de interfaces de cliente para visualização de mapas interativos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The python programming language is a powerful programming language, easy to learn, and extensively 
used by the community to develop geoprocessing tools with plenty free and open source libraries available 
to GIS users and developers. Web applications development is also available from open source python 
frameworks, combined with javascript libraries to produce dynamic and interactive webpages. Thus, 
learning python and javascript languages will enable students the skills to develop customized web gis 
servers and geoprocessing tools to run at the server side applications or to run on a desktop environment.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas são dedicadas à apresentação de conceitos e metodologias orientadas para a resolução 
de problemas e, nas aulas práticas o aluno desenvolve a sua aplicação com recursos a linguagens de 
programação e rotinas/objetos disponíveis em livrarias. As sessões de orientação tutorial são usadas para 
o esclarecimento de dúvidas. 
A avaliação decorre com a realização de um trabalho prático autónomo e sua apresentação. A entrega e 
apresentação do trabalho decorre na época de exames. A participação nas aulas práticas e a realização 
dos exercícios propostos poderão, por opção do estudante, constituir elemento de avaliação contínua com 
uma ponderação de 25%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course includes lectures and lab classes. The lectures are dedicated to presentation concepts and 
discuss methodologies to solve problems. In lab classes students will develop applications combining 
objects from external libraries and their own routines. Tutorial sessions will be used to discuss questions 
and problems.
The assesment will be done by the implementation of a project and a presentation and discussion of the 
work done. 
Optionally, participation in practical (laboratorial) classes and the conclusion of the proposed exercises 
can be considered as a continuous assessment element, with a weighting of 25%.

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

A componente teórica da unidade curricular permite ao estudante a aprendizagem das estruturas 
presentes nas linguagens de programação orientadas para objetos, onde se incluem a linguagem python e 
javascript, e o conhecimento de bibliotecas a que poderá recorrer/utilizar para desenvolvimento de 
aplicações. A abordagem dos assuntos orientada por problemas, que vão sendo resolvidos pelo aluno 
com orientação/acompanhamento do professor nas aulas práticas, e o trabalho final realizado 
autonomamente pelo estudante permitem que este desenvolva competências de programação envolvendo 
dados e problemas espaciais, quer em aplicações desktop quer em aplicações para a web. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical component of the course providing students the fundamentals of programming and the lab 
classes, together, will enable the skills on programming languages structures, the knowledge on specific 
rules of python and javaScript and resources provided by external libraries. The driven problems approach 
will help students to understand and solve real problems in the geographic information systems field.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-Westra, E. (2010). Python Geospatial Development. Packt publishing Dana Moore (2010). Professional 
Google App Engine Programmin. Wiley.
-Langtangen, H.P. (2009) Python scripting for computational science. Springer.
-Santiago, A. (2014). The book of Openlayers – theory and pratices. Leanup.
-Okabe, A., Boots, B. y Sugihara, K. (2000) Spatial TessellationsConcepts a Applications of Voronoi 
Diagrams. Wiley.
-de Berg, M.; van Kreveld, M.; Overmars, M.; Schwarzkopf, O. - Computational Geometry, Algorithms and 
Application. Springer-Verlag, 1998
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Mapa X - Planeamento Urbanístico/ Urban Planning OPÇÃO

6.2.1.1. Unidade curricular:
Planeamento Urbanístico/ Urban Planning OPÇÃO

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Alberto Bragança Dos Santos - T:15; TP:30; OT:5

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

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

Fornecer conhecimentos práticos e conceitos teóricos necessários para interpretar os instrumentos de 
ordenamento do território vigentes e o seu processo de elaboração e observação; Melhorar a perceção da 
realidade biofísica e das dinâmicas gerais do território, com confrontação das representações 
cartográficas utilizadas em planeamento, Analisar alternativas e propostas ou modelos de organização 
espacial. Analisar as tendências do planeamento urbano e as representações cartográficas dos planos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide practical knowledge and theoretical concepts in order to interpret the spatial planning 
instruments as well as the process of preparation and monitoring; to improve the perception of biophysical 
reality and the general dynamics on land use, confronting cartographic representations used in planning, 
alternative analysis, proposals or spatial organization models. To analyze trends in urban planning and 
cartographic representations in planning.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Origens, evolução e problemática geral do ordenamento do território. Conteúdos técnicos gerais dos 
planos de ordenamento do território em vigor. Processos de elaboração dos planos e participação pública. 
Expressão jurídico-administrativa dos planos de ordenamento do território, consubstanciada no Sistema 
Nacional de Planeamento e Ordenamento do Território. Níveis e escalas de representação cartográfica 
utilizadas em planeamento. Interpretação da representação gráfica dos planos de pormenor urbanístico. 
Análise crítica de propostas de planeamento e intervenção territorial.

6.2.1.5. Syllabus:
Origins, evolution and general problems of spatial planning. General technical contents of land use 
planning. Drafting process of planning and public participation. Legal and administrative expression of 
land use planning, based on the National Land use and Urban Planning System. Levels and cartographic 
representation of scales used in planning. Interpretation of graphical representation of urban detailed 
plans. Critical analysis of territorial planning and land use evolution proposals.

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

A exposição da evolução e problemática geral do planeamento urbanístico e ordenamento do território 
fornece a base teórica para situar a expressão atual dos instrumentos de legais em vigor. A análise de 
conteúdo e do processo de elaboração de planos existentes permite a perceção da aderência do plano à 
realidade biofísica e social dos diferentes territórios. A representação gráfica das diferentes propostas 
permite interpretar tendências e ferramentas gráficas de representação quanto ao futuro desejável para 
cada território

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The exhibition of evolution and general problems of urban and land use planning provides the theoretical 
basis to situate the current expression of legal instruments. The content analysis and the development of 
existing plans process allows the perception of the plan's adherence to the biophysical and social reality in 
several scales. The graphical representation of the different proposals allows interpret trends and 
graphical representation tools of the desirable future on each zone.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição de temas pelo docente, Apresentação de referências para pesquisa e interpretação de 
instrumentos de ordenamento do território, Apresentação de interpretações temáticas pelos alunos,
Avaliação contínua, com apresentação regular de esboços e diagnósticos, completada com a entrega de 
um trabalho prático, precedida da respetiva exposição oral.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lecture of main references for research and interpretation of land-use planning, presentation of thematic 
interpretations by students,
Continuous assessment, with regular presentation of sketches and diagnostics, completed with the 
delivery of a final practical work, preceded by the respective oral exposure.

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

A exposição de temas pelo docente permite fornecer as bases teóricas para interpretar os planos 
analisados. As referências para pesquisa sobre planos permite mais fácil localização dos planos 
disponíveis e consulta de todos os elementos relacionados ou complementares. A apresentação de 
interpretação temática pelos alunos permite um melhor manejo dos conceitos teóricos e respetiva 
aplicação prática. O trabalho prático permite sequenciar e sintetizar a compreensão da totalidade de um 
plano de ordenamento do território. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lectures allows students to manage the theoretical basis for analyzing and interpreting the planning 
process. References to research about plans allows students for an easier location of the available plans 
and all related or complementary elements. The presentation of thematic interpretation by students allows 
them a better management of the theoretical and practical application of concepts. Final practical work 
allows students on sequencing and synthesizing the entire process of a land use an urban plan.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Alves, F.M.B., 2003. Avaliação da Qualidade do Espaço Público Urbano. Proposta Metodológica, Fundação 
Calouste Gulbenkian, Lisboa. 
Cancela d´Abreu, A.,1989: "Caracterização do sistema biofísico com vista ao ordenamento do território", 
tese de doutoramento, Universidade de Évora. 
Gómez Orea, D., 1994: Ordenación del Territorio. Una aproximación desde el medio físico, Madrid, 
InstitutoTecnológico Geominero de España, Editorial Agrícola Española. 
Partidário, Mª do Rosário: Introdução ao ordenamento do território, Universidade Aberta, Lisboa.
Rossi, A., 2001. A Arquitetura da Cidade, Cosmos, Lisboa. 
Scheid, A. H., 1996: Política de Ordenación del Territorio en Europa, Sevilla, Universidad de Sevilla, Junta 
de Andalucía. 
Costa Lobo, M., 1999: Planeamento Regional e Urbano, Lisboa ,Universidade Aberta.

Mapa X - Transportes/ Transport OPÇÃO

6.2.1.1. Unidade curricular:
Transportes/ Transport OPÇÃO

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Celeste Barroso Gameiro - T:15; TP:30; OT:5

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

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

Habilitar os alunos no que respeita ao conhecimento das atividades de transporte de pessoas e bens nas 
suas componentes económica, social, tecnológica e ambiental, e disponibilizar-lhes metodologias 
correntes de recolha e tratamento da informação. 
Fornecer a informação necessária, na forma de parâmetros, rácios e indicadores, para a representação 
espacial e caracterização adequada da área sectorial dos transportes num sistema de informação 
geográfica.
O aluno estará apto a identificar, recolher e analisar informação que caracteriza a oferta e a procura em 
uma rede de transportes.
O aluno deverá ser capaz de compreender a problemática dos transportes, podendo num trabalho real e 
num contexto multidisciplinar dar um contributo do ponto de vista dos Transportes.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Enable students with regard to knowledge of the activities of transport of people and goods in its 
economic, social, technological and environmental, and provide them with current methodologies for 
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collecting and processing information.
Provide the necessary information in the form of parameters, ratios and indicators for the spatial 
representation and adequate characterization of the sectoral area of transport into a geographic 
information system.
The student will be able to identify, collect and analyze information that characterizes the supply and 
demand in a transport network.
The student should be able to understand the problems of transport, which can in a real work in a 
multidisciplinary context and to contribute from the perspective of Transport.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Tipologias de Meios e Modos de Transporte, classificação tecnológica, modal e espacial
Transporte coletivo, características, parâmetros da escolha de um modo de transporte coletivo
Segurança Rodoviária, conceitos, dados de sinistralidade, análise custo benefício
Transportes Suaves e Moderação de Tráfego, rede pedonal, rede ciclável, acalmia de tráfego.
Transportes Partilhados, carpooling, carsharing, táxi coletivo, bike-sharing, princípios de funcionamento, 
principais vantagens e inconvenientes
Soluções de Transporte Flexível, transportes públicos flexíveis uma resposta às necessidades de 
mobilidade, conceito, tipologias de serviços, arquitetura do serviço, custos de funcionamento
O Transporte Ferroviário, breve perspetiva histórica, Infraestruturas e funcionamento
Rede Viária - princípios de planeamento e desenho, transporte individual motorizado
Estacionamento, elemento fundamental da política de mobilidade, caracterização da procura e da oferta, 
inquéritos ao estacionamento

6.2.1.5. Syllabus:
Means and modes of transport, technology rating, modal and spatial.
Public transport, characteristics, parameters, choosing a public transport mode.
Road Safety concepts, accident data, cost-benefit analysis.
Smooth Transport and Traffic Moderation, pedestrian network, cycling network, traffic calming.
Shared transportation, carpooling, carsharing, taxi collective, bike-sharing, operating principles, main 
advantages and disadvantages.
Soft Carrying solutions, flexible public transport an answer to mobility needs, concept, service types, 
service architecture, operating costs.
The Rail, brief historical perspective, Infrastructure and operation.
Roads, principles of planning and design, individual motorized transport.
Parking, fundamental element of mobility policy, characterization of demand and supply, surveys the 
parking lot.

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

A exposição dos conteúdos programáticos com a especificação das variáveis de caracterização do 
funcionamento dos vários modos de transporte, bem como a caracterização da procura nas suas vertentes 
espacial e temporal contribuem para capacitar os alunos na problemática dos transportes dando- lhes 
conhecimentos para recolha e tratamento da informação relevante da atividade de transporte.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The exhibition of the syllabus with the specification of descriptive variables of the functioning of the 
various modes of transport, as well as the characterization of demand in its spatial and temporal aspects 
contribute to enable students in the transport problem giving them knowledge for collecting and 
processing relevant information of the transport activity.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas irão funcionar em regime presencial.
Os conteúdos programáticos serão apresentados aos alunos mediante a utilização de diapositivos.
Os alunos Irão poder aplicar os conhecimentos teóricos e teórico/práticos obtidos através de um trabalho 
prático onde terão a oportunidade de praticar os conceitos dados num contexto real. 
Método de avaliação: Trabalho final - 35% e teste escrito - 65%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes will work on classroom-based system.
The syllabus will be presented to students by using slides.
Students will apply theoretical knowledge and theoretical / practical obtained through practical work where 
they will have the opportunity to practice the concepts data in a real context.
Assessment Method: Final work - 35% and exam - 65%.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A exposição nas aulas, por parte do docente, dos conteúdos programáticos aliada à realização, pelo aluno, 
de um trabalho prático sobre uma situação real e problemática do ponto de vista dos transportes capacita 
o aluno a estruturar a informação necessária para caracterizar o sistema de transportes em estudo. A 
informação necessária para descrever a problemática, quer do ponto de vista da procura ou da oferta, 
sobre a forma de parâmetros, índices, indicadores, rácios, níveis, entre outros, exige capacidade de 
identificação, de recolha e de análise de informação que caracteriza a oferta e a procura num sistema de 
transportes.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The exhibition in class by the teacher, the syllabus coupled with the realization by the student, practical 
work on a real situation and problems of the transport point of view enables the student to structure the 
information needed to characterize the transport system in study. The information needed to describe the 
problem, from the point of view of demand or supply on the form parameters, indices, ratios, levels, among 
others, requires identification capability, collection and analysis of information that characterizes the 
supply and demand in the transport system.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (1000 caracteres)
APA (2010): Projeto Mobilidade Sustentável - Manual de Boas Práticas para uma Mobilidade Sustentável 
(volume II), Amadora, Agência Portuguesa do Ambiente.
IMTT (2011 a): Tipologias de Meios e Modos de Transporte, Coleção de Brochuras Técnicas/Temáticas do 
Pacote da Mobilidade, IMTT/Transitec 2011.
IMTT (2011 b): Rede Pedonal - Princípios de Planeamento e Desenho, Coleção de Brochuras 
Técnicas/Temáticas do Pacote da Mobilidade, IMTT/Transitec 2011.
IMTT (2011 c): Glossário, Coleção de Brochuras Técnicas/Temáticas do Pacote da Mobilidade.
Teles, P.; Pereira, C. e Silva, P. (coord.) (2007): Guia Acessibilidade e Mobilidade para Todos - 
Apontamentos para uma melhor interpretação do DL 163/2006 de 8 de agosto, Lisboa, SNRIPD.
ANSR (2014): Sinistralidade Rodoviária em Portugal.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem 

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

Os objetivos de ensino definidos para o curso são organizados e implementados pelas diversas unidades 
curriculares do plano de estudos. De um modo geral, as metodologias de ensino incluem aulas teóricas e 
teórico-práticas para apresentação/aprendizagem de conhecimentos, conceitos e métodos; aulas teórico-
práticas e práticas para a resolução de exercícios e problemas, bem como para aprendizagem do uso e 
manipulação de equipamentos e softwares.
A grande maioria das UC envolve o uso de softwares para aquisição, processamento, análise e 
visualização de dados e resultados, contribuindo para o desenvolvimento diversificado de competências 
de técnicas digitais espaciais e sua implementação. Os métodos de trabalho e de avaliação incentivam o 
desenvolvimento de conceitos técnicos, progressiva resolução autónoma de problemas e a comunicação 
oral e escrita de assuntos relacionados com a geomática e as suas aplicações. 

6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 
The teaching objectives set for the program are organized and implemented through various teaching 
units. In general, the teaching methods include lectures and theoretical-practical for presentation / learning 
of knowledge, concepts and methods; theoretical-practical and practical lessons for solving exercises and 
problems as well as learning how to use and handle equipments and software.
The vast majority of UC, teaching units, involves the use of software for data acquisition, processing, 
analysis and results’ visualization, contributing to the diversified development of skills in spatial digital 
techniques and their implementation. Working methods and evaluation encourage the development of 
technical concepts, progressive autonomous problem solving and oral and written communication of 
issues related to geomatics and its application.

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

Considera-se que 1 ECTS corresponde a 28 horas de trabalho do estudante e que cada ano letivo tem 60 
ECTS, o que representa um total de 1680 horas de trabalho. As horas totais de trabalho incluem horas de 
contato presencial com o docente e horas de estudo autónomo. Estas são utilizadas para estudo e 
desenvolvimento/redação de trabalhos.

A principal forma de verificação resulta do preenchimento de inquéritos e das reuniões realizadas com os 
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estudantes bem como da análise dos resultados da avaliação final das diversas UC e do sucesso escolar. 
A informação recolhida através destes processos é utilizada para alertar os docentes sempre que se 
observa uma sobrecarga de trabalho e chegar a consensos durante as reuniões de preparação do ano 
letivo.

6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 
One ECTS is equivalent to 28 hours of student's work and an academic year include 60 ECTS, which 
represent a total of 1680 hours of work load. Total working hours include classroom contact hours with 
lecturers and hours of autonomous study which are used to study and work on required course projects.

The main way to verify the workload relies on the surveys filled in by the students together with the 
meetings with them as well as the analysis of the final evaluation of the results of the observed academic 
success in each course. The information collected through these processes is used to alert teachers 
whenever we observe an over workload and reach consensus during the preparatory meetings of the 
academic year.

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

Os docentes têm autonomia para selecionarem os métodos de avaliação que entendem ser os mais 
adequados,
desde que não contrariem o Regulamento Geral de Avaliação da UAlg. Os métodos de avaliação e os 
objetivos de aprendizagem são obrigatoriamente explicitados na Ficha da UC disponibilizada aos 
estudantes, através da Tutoria Eletrónica, no início do período de funcionamento da UC. A Direção do 
curso e os Conselhos Pedagógicos podem garantir que a avaliação da aprendizagem está em consonância 
com os objetivos delineados através da análise dos inquéritos aos alunos e docentes. Estes permitem 
verificar se as definições das fichas das UC são cumpridas e os resultados da avaliação dos estudantes 
(valores de insucesso elevados podem indiciar um desajuste entre a avaliação realizada e os objetivos 
definidos). Os estudantes têm diversos interlocutores institucionais, como os Conselhos Pedagógicos e o 
Provedor do Estudante, disponíveis para garantir coerência na avaliação da aprendizagem.

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

Teachers select evaluation methods perceived as the most appropriate, consistent with the UAlg 
Assessment Regulations. Course evaluation methods and learning objectives are integrated in course 
syllabi, made available to students in the course tutorial web site, at the beginning of the course. Results 
from online questionnaires for evaluating students' and teachers' perceptions of teaching and learning 
(GAC-PEA/PED) are used by MGEOM Direction and the Pedagogical Boards to ensure that learning 
assessment is consistent with course objectives and analyse student grades for each CU (low approval 
rates may point to a mismatch between course assessment and objectives). Students have several 
institutional interlocators, including the Pedagogic Boards and the Office of the Student Ombudsperson, 
available to ensure consistency in lerning assessment.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em atividades científicas. 
O plano de estudos apresenta um conjunto de UC que promove ativamente o desenvolvimento de 
competências científicas, como a capacidade de procura direcionada de artigos científicos, análise crítica 
da literatura e comunicação oral e escrita.
Em algumas UC, as aulas práticas (laboratório e campo) são integradas no âmbito de trabalhos de 
investigação, possibilitando aos alunos um contacto direto com as metodologias científicas.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
MGEOM study plan includes a set of courses which actively promote the development of scientific skills, 
including directed search of scientific publications, critical analysis of literature and oral and written 
communicatiion. In some course, practical sessions (laboratory and field) are integrated in lecturers' 
projects, providing students with a direct contact with scientific methodologies.
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7. Resultados

7.1. Resultados Académicos 

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two 
before the last year

Penúltimo ano / One 
before the last year

Último ano / 
Last year

N.º diplomados / No. of graduates 8 3 3

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

1 2 0

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

4 0 2

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

3 0 1

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

0 1 0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3. 

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

Considerando o conjunto de inscrições das unidades curriculares nos anos letivos 2012/13, 2013/14 e 
2014/15, a taxa de aprovados (Aprovados/Inscritos*100) é de 75% e a média das classificações de 15.5 
valores (incluindo dissertações, projetos e estágios).

Por área científica:
CCOMP - 89% aprovados com média de 14.0 valores;
CAMB - 81% aprovados com média de 14.3 valores e
TECNOL - 74% aprovados com média de 14.4 valores.

Considerando a relação entre o número de aprovados e o número dos que se submeteram a avaliação, as 
taxas de sucesso passam para 85% TECNOL, 88% CAMB, 97% CCOMP e 88% para o conjunto das UC do 
curso.

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

When considering the overall program registrations in the academic years 2012/13, 2013/14 and 2014/15, 
the success rate (Approved /Registered * 100) is of 75 % and the average ratings of 15.5 values (including 
dissertations, projects and internships). These values are slightly different when comparing scientific 
areas:

CCOMP - 89% approved students with an average grade of 14.0 ;
CAMB - 81% approved students with an average grade of 14.3;
TECHNO- 74% approved students with an average grade of 14.4.

When considering the relationship between the number of successful and the number of those who have 
indeed undergone evaluation, success rates change 85% for TECHNO, 88% for CAMB, 97% for CCOMP and 
88% for the whole program.

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

O sucesso escolar é monitorizado pelos docentes no decorrer das horas de contacto e através dos 
resultados de provas de avaliação. Compete a cada docente tomar as medidas para a melhoria da taxa de 
sucesso da UC que leciona, mantendo o grau de exigência.
O resultado final da avaliação dos estudantes, as respostas dos estudantes aos inquéritos online (GAQ-
PEA/PED) e os relatórios anuais dos docentes são avaliados pela direção de curso. As situações atípicas 
são analisadas e a direção de curso contacta o docente responsável da UC no sentido de compreender o 
problema subjacente e, conjuntamente, encontrar estratégias de resolução.
A taxa de aprovação tem apresentado valores elevados, com pouca diferença entre as diversas áreas 
científicas.
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7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
Course approval rates are monitored by lecturers during contact hours and through the students' 
assessment results. Lecturers are responsible for adopting strategies which improve course approval 
rates, keeping the its requirement level.
Final students' grades, student responses to online questionnaires (GAC-PEA/PED) and annual course 
reports of responsible lecturers are evaluated by direction of the master program. Atypical situations are 
analyzed by the programme direction that contacts the course responsible professor to jointly establish 
specific resolution strategies.
Course approval rates are mostly high and present small diferences among the scientific areas.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

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

92.6

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

0

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

85.2

7.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas. 

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6. 

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

CIMA, Centro de Investigação Marinha e Ambiental, Universidade do Algarve, classificação “Muito 
Bom” (http://www.cima.ualg.pt/cimaualg/index.php/pt/).

CIEO, Centro de Investigação sobre Espaço e Organizações, Universidade do Algarve, classificação "Muito 
Bom"
(http://www.cieo.pt)

IDL, Instituto Dom Luíz - Laboratório associado, FCUL, Universidade de Lisboa, classificação "Muito Bom".

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

CIMA, Marine and Environmental Research Centre, University of Algarve, rated "Very 
Good" (http://www.cima.ualg.pt /cimaualg/index.php/en/).

CIEO, Research Centre for Spatial and Organizational Dimensions, University of Algarve, rated "Very 
Good"
(http://www.cieo.pt)

IDL, Instituto Dom Luíz - Associated Laboratory, FCUL, University of Lisbon, rated "Very Good".

7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas 
internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, relevantes para o ciclo de estudos.

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/d69b0869-a46a-df20-afc6-56262150bef9
7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/d69b0869-a46a-df20-afc6-56262150bef9
7.2.4. Impacto real das atividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento 
económico. 

A atividade científica dos docentes visa o progresso da ciência e, em consequência, impacta o 
desenvolvimento económico. As atividades científicas e tecnológicas dos docentes incluem, por exemplo:
• 250 artigos científicos (ISI), índice-h médio 5, 2800 citações (ISI) 

Os vários alunos e ex-alunos do Mestrado, fruto do trabalho de investigação e desenvolvimento nas 
dissertações e projetos apresentam publicações em revistas com revisão pelos pares que ultrapassam 30 
artigos.
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• Desenvolvimento de software científico (GMT , Mirone)

• Representação em organizações nacionais: Comissão Interministerial para a delimitação da plataforma 
continental, equipa de preparação do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo;

• Representação/coordenação em organizações internacionais: Programa Internacional de Ecohidrologia - 
UNESCO, Rede europeia COST, ECORD Science Support and Advisory Committee

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

The scientific activity of the teaching staff aimed at the progress of science and, therefore, impacts 
economic development. Scientific and technological activities of the teaching staff include, for example:
• 250 scientific articles (ISI), average h-index 5, 2800 citations (ISI)

With regard to students and alumni of the present Master, the result of research and development work 
from their dissertations and projects have lead to publications in journals with peer review that exceed 30 
papers.

• Development of scientific software (GMT, Mirone)

• Representation in national organizations: Inter-ministerial Commission for the delimitation of the 
continental shelf, Coaching Staff of Maritime Spatial Planning Plan;

• Representation / coordination in international organizations: International Program Ecohydrology - 
UNESCO, European COST network, ECORD Science Support and Advisory Committee

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

Os docentes da área deste ciclo de estudos integram/têm integrado diversos projectos nacionais 
(financiados pela FCT, Proder, QREN) e projectos internacionais (Interreg,CYTED) e ações COST. 
Exemplos:
2013/17- Resilience-Increasing Strategies for Coasts - toolKIT (RISC-KIT-GA-2013-603458), 7PQ- 
Cooperação.
2013/15 - Moving Sands- Equilibrium State of Crenulated Coasts-MOSES - (PTDC/GEO-GEO/3981/2012), 
PTDC
2011/14 - SIHER - Processes of Sedimentary Infilling and Holocene Evolution of the Ria Formosa Lagoon 
System - (SIHER - PTDC/CTE-GIX/112236/2009), PTDC
2012/14 - Integration of Land Use And Transport in Medium-Sized Cities (PTDC/AUR-URB/111013/2009), 
PTDC
2015/16 - Completagem de modelos digitais de superfície com UAV recorrendo a fotogrametria terrestre - 
COMPETE 2020
2013/15 - SGREEN: Sistemas de gestão inteligente integrada da rega em tempo real. 3881-IDT-QREN
2011/13 - SIPCLIP: Temperatura, regime de precipitação e condições do solo-Índices do 
passado.PTDC/AAC-CLI/100916/2008

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

The teaching staff specialized in the main areas of the study program integrates/or has integrated several 
national projects (financed by FCT, Proder, NSRF) and international projects (INTERREG, CYTED) and 
COST actions.
Examples:
2013/17- Resilience-Increasing Strategies for Coasts-toolKIT (RISC-KIT-GA-2013-603458),7PQ-Cooperação.
2013/15 - Moving Sands- Equilibrium State of Crenulated Coasts-MOSES - (PTDC/GEO-
GEO/3981/2012),PTDC
2011/14 - SIHER - Processes of Sedimentary Infilling and Holocene Evolution of the Ria Formosa Lagoon 
System-(SIHER - PTDC/CTE-GIX/112236/2009),PTDC
2012/14 - Integration of Land Use And Transport in Medium-Sized Cities (PTDC/AUR-URB/111013/2009), 
PTDC
2015/16 - Completagem de modelos digitais de superfície com UAV recorrendo a fotogrametria terrestre - 
COMPETE 2020
2013/15 - SGREEN: Sistemas de gestão inteligente integrada da rega em tempo real. 3881-IDT-QREN
2011/13 - SIPCLIP: Temperature, precitpitation regime and soil conditions.PTDC/AAC-CLI/100916/2008

7.2.6. Utilização da monitorização das atividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 
Estas atividades são monitorizadas por via da avaliação dos centros de investigação, pelo n.o de 
publicações e seu impacte e ainda por solicitações da Universidade/Reitoria para efeitos de estudos de 
eficiência e divulgação e pelo Conselho Científico da Unidade de Apoio à Formação Pós-graduada e 
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Investigação.
A monitorização implica sempre recomendações de melhoria tanto em termos qualitativos como 
quantitativos.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 
These activities are monitored through the periodic evaluation of the Research Centers, the number of 
papers and its impact factor, through the University Rectorate for eficiency studies and through the 
Scientific Council of UAIC (support unit for post-graduate studies and research).
The monitoring results in recomendations for qualitative and quantitative improvements

7.3. Outros Resultados 

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3 

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

A Faculdade de Ciências e Tecnologia e o Instituto Superior de Engenharia 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 e prestações de serviços. 
No decorrer do período de formação, os alunos do MGeom para além de publicações em revistas e 
comunicações em congressos tem desenvolvido diversas aplicações digitais, entre as quais se salientam:
Frederic Lehodey - Gestão da FATACIL,
David Elizalde - Mapa de espaços da UALG (http://193.136.226.170)
Elina Batista - CULROUTE - Plataforma WebSIG3D para a seleção de roteiros turísticos 
(http://193.136.226.170/culroute)
Sónia Oliveira - FORDID -Ferramentas digitais para educação ambiental (http://www.cima.ualg.pt)
Carlos Sousa - GUADID e FORDID - Repositório de dados digitais Guadiana e Ria Formosa
Ivo Silvestre - SIPCLIP e Grutas 3D (http://193.136.227.170/sipclip/) (http://193.136.227.170/cave3D/)

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 and the Institute of Engineering (UALG) and their teachers, through 
the Research and Development Centres, provide services to the community through seminars, workshops, 
conferences, training activities and services.
Along the training period, the students of MGeom in addition to publications in journals and presentations 
at conferences has developed digital applications, among which stand out:
Frederic Lehodey - FATACIL Management,
David Elizalde - WebGIS of UAlg indoor spaces (http://193.136.226.170)
Elina Batista - CULROUTE - WebGIS3D platform for the selection of tour itineraries 
(http://193.136.226.170/culroute)
Sonia Oliveira - FORDID Digital Tools for environmental education (http://www.cima.ualg.pt)
Carlos Sousa - GUADID and FORDID - Spatial Data Repository of Guadiana and Ria Formosa
Ivo Silvestre - SIPCLIP and 3D cave models (http://193.136.227.170/sipclip/) (http://193.136.227.170/cave3D/)

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: SASIG - 
conferência nacional de software aberto para Sistemas de informação geográfica; I seminário da rede de 
incêndios/solo; I simpósio ibero-afro-americano de riscos.
Outro impacte regional resulta da 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)

Por outro lado, os ex-alunos do mestrado em Geomática integraram os quadros de várias empresas tal 
como a Infraquinta, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Centro Ciência Viva do Algarve 
(Faro), câmaras municipais de Faro, Loulé, Olhão, Tavira, 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 regional affirmation of advanced training in strategic areas. Consequently, 
national and international meetings are welcomed in the region such as SASIG - national conference of 
open software for geographic information systems; Ist seminary network on Fire / soil; Ist Ibero-african-
American symposium for risks.
Another regional impact results from the participation of the teaching staff in lectures, in primary and 
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secondary schools (UAlg team), and in research dissemination actions (open day of UAlg, European night 
of investigator, interviews and reports in local and national media).

On the other hand, the alumni of the master's degree in Geomatics joined the staff of various companies 
such as Infraquinta, the Sea and Atmosphere Portuguese Institute (IPMA), Living Science Centre of the 
Algarve (Faro), municipalities of Faro, Loulé , Olhão, Tavira, 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 Gabinete de Comunicação e Protocolo (GCP) produz um catálogo de formação avançada com a oferta 
formativa da UAlg. A Rádio Universitária do Algarve divulga os principais eventos científicos e 
tecnológicos e outros temas relacionados com a UAlg. A oferta formativa da UAlg é divulgada nas 
principais feiras regionais e nacionais (ex: Futurália). As informações divulgadas ao exterior são feitas 
também através do site da UAlg e redes sociais.
A página do curso inclui objetivos, plano de estudos e saídas profissionais e remete para a Ficha das 
respetivas UC. Estas medidas de divulgação têm-se mostrado eficazes no recrutamento de estudantes 
estrangeiros e estudantes não licenciados na UAlg, apesar da redução no número de candidatos nas 
últimas edições.

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

All advanced training offerings of UAlg are annualy integrated into a catalog produced by the Office of 
Communication and Protocol, and presented in regional and national science-educatonal fairs 
(e.g.,Futurália). Algarve University Radio disseminates main scientific and technological events related to 
UAlg. Institutional information is also available through UAlg's website and social networks. Online 
information on the Geomatics Master Program includes objectives, study plan and career opportunities, 
and have specific links to all courses and class/exam schedules. These dissemination strategies have 
proven to be effective for recruitment of foreign students and students without prior contact with UAlg.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the study 
programme

25

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) 6.3

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 
-Oferta de ramos de especialização - Análise de sistemas ambientais, ciências de informação geográfica:
Formação técnica e científica nos domínios mais elementares da aquisição, estruturação, manipulação e 
visualização de dados sobre a qual assenta a formação aprofundada e especializada nos domínios da 
análise de sistemas ambientais e das ciências da informação geográfica.

-Transversalidade da Informação Geográfica, curso conjunto da Faculdade de Ciências e Tecnologia e do 
Instituto Superior de Engenharia.

-Envolvimento entre Docentes e Estudantes do Mestrado e o Centro de Investigação Marinha e Ambiental 
(CIMA) 
A natureza multi-disciplinar do centro de investigação explorando as conexões entre ambientes, 
processos e populações humanas usando métodos científicos, juntamente com técnicas de modelação 
state-of-the-art. A forte ênfase colocada na formação e educação, bem como o fornecimento de serviços 
de consultoria, aplicações digitais e informações científicas para os domínios científicos e públicos. O 
envolvimento de elevado número de docentes do mestrado no centro, do qual são em geral membros 
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integrados. 

-Corpo docente doutorado nas áreas fundamentais do curso - Ciências do Ambiente, Ciências 
Computacionais e Tecnologia.
Apoiados por docentes mestres em Sistemas de Informação Geográfica e Ciências Computacionais.

-Corpo docente relativamente jovem.

-O curso confere um diploma de especialista em Sistemas de Informação Geográfica (SIG) aos alunos que 
concluam os 30 ECTS correspondentes às UC do primeiro semestre. Este diploma é procurado por 
estudantes de pós-graduações em outras áreas e que pretendem um ciclo de formação curto em SIG.

8.1.1. Strengths 

- Existence of two specialization profiles - Analysis of environmental systems, and geographic information 
science:
Technical and scientific training in the most basic areas of acquisition, structuring, manipulation and 
visualization of data on which is based the in-depth and specialized training in the fields of environmental 
systems analysis and geographic information sciences.

- Transversal incidence of Geographic Information area, program being offered by the Faculty of Sciences 
and Technology and the Higher Institute of Engineering .

- Close relation between Teachers and Students of the Master and the Marine and Environmental Research 
Centre (CIMA) that includes: i) a multi-disciplinary nature of the research center exploring the connections 
between environment, processes and human populations using scientific methods, along with modeling 
techniques state-of-the-art; ii) a strong emphasis on training and education as well as providing consulting 
services, digital applications and scientific information to the scientific and public domains; iii) the 
involvement of a large number of the master teaching staff in the research center, as integrated members.

- Most of the teaching staff is doctorate in key areas of the program - Environmental Sciences, Computer 
Sciences and Technology.
Supported by master teachers in Geographic Information Systems and Computer Science.

- Relatively young teaching staff.

-The course provides a specialist's degree in Geographic Information Systems (GIS) to students who 
complete the 30 ECTS corresponding to the first half of the first program year. This diploma is also 
available for postgraduate students in other areas who want a short training course in GIS

8.1.2. Pontos fracos 
(W1)-Funcionamento do curso em regime pós-laboral, diário.
Os constrangimento de disponibilidade dos alunos trabalhadores-estudantes e o custo inerente às 
deslocações diárias são dois dos fatores mais frequentemente mencionados pelos estudantes do curso.

(W2)-Redução do número de candidatos, em particular nos dois últimos anos.

(W3)-O reduzido número de ECTS/tempo de aulas da UC Base de Dados Relacionais não permite incluir no 
seu programa conteúdos relativos a dados geográficos.

(W4)-O reduzido número de ECTS/tempo de aulas da UC de Geodesia Espacial dificulta a gestão do tempo 
para aulas de campo. 

(W5)-Pouca integração do mestrado com outras universidades nacionais e estrangeiras, nomeadamente 
através de parcerias que permitam os alunos receber formação em outras instituições nacionais ou 
estrangeiras;

(W6)-Designação Geomática. Sendo uma designação bem conhecida noutros países, ainda é pouco 
difundida em Portugal. 

8.1.2. Weaknesses 
- Ongoing daily after work regime, which constrains the availability of student workers and inherent costs 
for commuting are two of the most frequently negative factors mentioned by students of the program.
- Reduction of the number of candidates, particularly in the last two years.
- The reduced number of ECTs , equivalent to a reduced teaching hours, in the course of Relational 
Database does not allow to include geographical database matters in the teaching syllabus ;
- The reduced number of ECTs , equivalent to a reduced teaching hours, in the course of Spatial Geodesy 
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does not allow an easy management of teaching hours for field work.
- Weak or almost inexistent integration with other national or international universities, as for example 
through teaching agreements, which would allow students to do part of the master in national or 
international mobility.
- Geomatics designation: Being a well-known name in other countries, it is not yet widespread in Portugal, 
not even in academic community.

8.1.3. Oportunidades 
-Reconhecido e crescente interesse por informação geográfica e pelas novas tecnologias associadas;

-Publicação recente de regulamentação da atividade de perito cadastral;

-Aceitação/mobilização do corpo docentes para mudanças ao regime de funcionamento.

-Processo de avaliação permitindo reformulação do curso;

-Programas de financiamento da Investigação. Horizonte 2020 e financiamento regional.

-Corpo docente com professores doutorados, recentemente inseridos em centros de investigação e 
centros de estudos nacionais e estrangeiros, que poderão ser facilitadores de contactos internacionais 
para a realização dos projectos de tese.

-O aeroporto internacional de Faro, o eficiente Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade e o clima 
como factores de atração para aumentar o recrutamento de estudantes nacionais e internacionais.

8.1.3. Opportunities 
- Recognized and increasing interest in geographical information and in all associated technologies;

- Recent publication of national regulation for professional cadastral activity;

- Agreement and mobilization of the teaching staff for changing the learning regime into b-learning

- Evaluation process allowing presenting some alterations

- Forthcoming programs for research founding: Horizont 2020 and regional founding;
- Teaching staff with PhD, recently incorporated in national research centres and research groups, who will 
allow easier international contacts for thesis cooperation programs.

8.1.4. Constrangimentos 
-Reduzida formação inicial na UAlg na área do curso;
-Reduzido número de alunos em cursos do 1.º ciclo nas áreas da engenharia e tecnologias afins à 
Geomática;
-Pouca disponibilidade dos licenciados com atividade profissional para voltar à universidade;
-Meios de transporte público entre Faro-centro e os campus da Universidade, com oferta limitada 
especialmente no horário pós-laboral;
-Excesso de trabalho burocrático por parte dos docentes;
-Falta de verba para pagamento de deslocações para júris de mestrado;
-Localização geográfica periférica da UAlg, reduzida densidade populacional na região e a atual conjuntura 
económica limitam o ingresso de candidatos.

8.1.4. Threats 
- Reduced undergraduate programs in the master area in the University of Algarve
- Reduced number of students in undergraduate programs in engineering or technological subjects close 
to geomatics
- Reduced availability of graduated students with professional activity to come back to the university 
- Public transports between Center of Faro and the two campus with a reduced schedule, mostly in after-
work hours;
- Excess of paperwork for teaching staff;
- Lack of money for paying the venues of external members of jury;
- External geographical location of the University within a reduced population in the region that is also 
facing a limited economic development enabling incoming of students.
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9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 
(i) Alteração ao regime de funcionamento do mestrado de presencial para blended-learning.
(ii) Alteração no plano de estudos, nomeadamente:
-Substituição da UC de bases de dados relacionais (3 ECTS) pela UC bases de dados espaciais (6 ECTS) 
com aumento dos tempos de contacto e incorporação de conteúdos relativos à modelação de dados 
espaciais georreferenciados.
-Substituição da UC Geodesia Espacial (3 ECTS) pela UC Geodesia por Satélite (6 ECTS) permitindo uma 
melhor gestão das aulas práticas em campo.

Estas duas ações (i) e (ii) permitem dar resposta aos pontos fracos W1 a W4.

(iii) Promover iniciativas junto de instituições de ensino superior e de investigação nacionais e 
estrangeiras visando o estabelecimento de acordos bilaterais para desenvolvimento parcerias de 
investigação e realização de teses.

Permite responder ao ponto fraco W5.

(iv) Iniciativas de divulgação junto de empresas, instituições e público em geral
Responde ao ponto fraco W6.

9.1.1. Improvement measure 
(i) Change the Master program in Geomatics to a blended-learning master course.
(ii) Change the Master study plan:
-The CU-Relational databases (3 ECTS) is replaced by the CU-Spatial databases (6 ECTS) which allows to 
include issues such as store, query and perform spatial analysis with georeferenced spatial data.
-The new course Satellite Geodesy (6 ECTS) replaces the old CU-Spatial Geodesy (3 ECTS) to allow field 
sessions to practice practical classes.

Actions (i) and (ii) intent to respond to weaknesses W1 to W4.

(iii) Promote initiatives in higher education institutions, national and international ones, and in research 
centres to establish bilateral agreements to develop research partnerships and conducting thesis.

This action answers to the weakness W5.

(iv) Disclosure actions in public and private companies and institutions
Responds to weakness W6.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
(i) e (ii) - Prioridade alta:
A medida começará a ser implementada com a aprovação e registo das alterações propostas. 

(iii) - Prioridade média:
O estabelecimento de parcerias constitui um objetivo de médio prazo. Existem algumas parcerias, formais 
e informais, mas a sua dinâmica de crescimento concretiza-se com a dinâmica dos próprios alunos do 
curso e das suas realidades pessoais (origem geográfica, escalão etário, disponibilidade para viajar, 
trabalhar e estudar, etc.)

(iv) - Prioridade alta:
A divulgação atual é feita parte pelos docentes do curso durante a participação em atividades e eventos 
públicos e institucionalmente em ações de divulgação generalistas. Há, portanto, necessidade de 
divulgação específica sobre as áreas do curso e a designação geomática junto da comunicação social e 
outras formas institucionais. Trata-se de uma ação de longo termo.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
(i) and (ii) - High Priority:
The implementation of these measurements will begin after the official registration of the proposed 
amendments.

(iii) - Medium priority:
The establishment of partnerships is a medium-term objective. There are already some partnerships, both 
formal and informal, but its growth momentum will materialize with the dynamics of the students of this 
course depending on their personal interests, their geographical origin, age group, willingness to travel, 
etc.)
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(iv) - High Priority:
The actual disclosure of the master programm in gematics is made by the teachers while participating in 
public activities and events and institutionally by the UAlg in generalistic dissemination actions. 
There is therefore need for further disclosure on the areas of the course, and the geomatics as a brand, to 
the media and other institutional forms. 
This is a long-term action.

9.1.3. Indicadores de implementação 
(i) e (ii) - Publicação em diário da república das alterações e o funcionamento do curso em regime de 
blended-learning.

(iii) - Celebração de parcerias, formalizadas através de protocolos, acordos. Sua divulgação no sitio oficial 
do curso na internet.

(iv) - Referências ao curso de Mestrado em Geomática na comunicação social escrita, rádio e televisão, 
referências na internet e nos motores de pesquisa. 

9.1.3. Implementation indicators 
(i) e (ii) - Publication in the Diário da República of the changes in the master study plan and of delivery 
system to blended-learning.

(iii) - Partnership celebration, formalized through protocols and agreements. Disclosure on the official site 
of the course on the Internet.

(iv) - Reference to the Master degree in Geomatics in the media, newspapers, radio and television, 
references on the internet and on search engines.

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 
1) Alteração no regime de funcionamento: para um regime misto (b-learning) - 25% do tempo total de 
contacto presencial, 75% do tempo total de contacto ensino à distância.

2) Alteração no plano de estudos do curso de mestrado, com aumento do número de ECTS no tronco 
comum aos ramos de especialização: Análise de Sistemas Ambientais (ASA) e Ciências da Informação 
Geográfica (CIG).

No novo plano de estudos, os primeiro e segundo semestres são comuns aos dois ramos, e no terceiro 
semestre os estudantes que optem pelo ramo ASA devem obter 12 ECTS em UC da área científica de 
Ciências do Ambiente e os que optem pelo ramo CIG, 12 ETCS na área científica de Tecnologia. 
Para além destes 12 ECTS de formação específica segundo o ramo, o tema da dissertação, projecto ou 
estágio devem evidenciar a área de especialização pretendida pelo estudante. 

Na elaboração da proposta do novo plano de estudos foram observadas as regras constantes da 
deliberação nº 2392/2013, de 26 de dezembro, da A3ES.

10.1.1. Synthesis of the intended changes 
1) Change in operating regime: for a mixed scheme (b-learning) - 25% of the total time in classroom 
teaching, 75% of the total teaching time in virtual room.

2) Change in the masters course plan, with increasing numbers of ECTS in the common trunk to both 
branches of specialization: Environmental Systems Analysis (ASA) and Geographical Information Science 
(IGC).

In the new plan, the first and second semesters are common to the two branches and the third semester 
the students who opt for the ASA branch must obtain 12 ECTS in UC of scientific area of Environmental 
Sciences and those who opt for the IGC branch, 12 ETCS in scientific area of technology.
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In addition to these 12 ECTS of specific formation according the chosen branch, the subject of the 
dissertation, project or internship must show the intended area of specialization of the student.

In drafting the proposed the new plan of the course were observed the rules of deliberation No. 2392/2013 
of 26 December, of the A3ES.

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

Mapa Análise de Sistemas Ambientais

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Geomática (conjunto c/ ISE-UAlg)

10.1.2.1. Study programme:
Geomatics (with ISE-UAlg)

10.1.2.2. Grau:
Mestre

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

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

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 do ambiente/Environmental 
Science

CAMB 72 0

Ciência de computadores/Computer 
Sciences

CCOMPUT 6 0

Tecnologia/Technology TECNOL 33 0

Qualquer Área Científica/Any scientific 
area

QAC 0 9

(4 Items) 111 9

Mapa Ciências da Informação Geográfica

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Geomática (conjunto c/ ISE-UAlg)

10.1.2.1. Study programme:
Geomatics (with ISE-UAlg)

10.1.2.2. Grau:
Mestre

10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências da Informação Geográfica

10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Geographic Information Science
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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 do ambiente/Environmental 
Science

CAMB 18 0

Ciência de computadores/Computer 
Sciences

CCOMPUT 6 0

Tecnologia/Technology TECNOL 87 0

Qualquer Área Científica/Any scientific 
area

QAC 0 9

(4 Items) 111 9

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII - Análise Sistemas Ambientais - 1.º ano/1.º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Geomática (conjunto c/ ISE-UAlg)

10.2.1. Study programme:
Geomatics (with ISE-UAlg)

10.2.2. Grau:
Mestre

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

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

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

Bases de Dados Espaciais/Spatial 
Databases

CCOMPUT Semestral/Semester 168 T 15; TP 45 6

Cartografia e Deteção 
Remota/Cartography and Remote 
Sensing

TECNOL Semestral/Semester 168
T 22,5; P 30; 
OT 5

6

Geodesia por Satélite/Satellite 
Geodesy

TECNOL Semestral/Semester 168
T 22,5; TP 30; 
OT 5 

6

Geoestatística/Geostatistics CAMB Semestral/Semester 168 TP 45; OT 5 6

Sistemas de Informação Geográfica 
- Avançado I/Geographic 
information systems - advanced I

TECNOL Semestral/Semester 168
T 22,5; P 30; 
OT 5

6

(5 Items)

Página 86 de 135ACEF/1516/08757 — Guião para a auto-avaliação

21-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=bcd58ed2-7952-c672-b4bd...



Mapa XII - Análise de Sistema Ambientais - 1.º ano/2.º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Geomática (conjunto c/ ISE-UAlg)

10.2.1. Study programme:
Geomatics (with ISE-UAlg)

10.2.2. Grau:
Mestre

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

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

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º ano/2.º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1 st year/2nd 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)

Processamento Digital de 
Imagem/Digital Image Processing

TECNOL Semestral/Semester 168
T 22,5; P 30; 
OT 5

6

Riscos Ambientais/Environmental 
Hazards

CAMB Semestral/semester 168 T 48; TP 18 6

Sistemas de Informação 
Geográfica - Avançado 
II/Geographic information systems 
- advanced II

TECNOL Semestral/Semester 252
T 15; P 52.5; 
OT 7.5

9

Técnicas de 
Prospeção/Techniques of 
Prospection and Field Work

CAMB Semestral/Semester 168
T 15; TP 15; 
TC 15

6

Opção 1.2/Optional 1.2 QAC Semestral/Semester 84 - 3

(5 Items)

Mapa XII - Análise de Sistemas Ambientais - 2.º ano/1.º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Geomática (conjunto c/ ISE-UAlg)

10.2.1. Study programme:
Geomatics (with ISE-UAlg)

10.2.2. Grau:
Mestre

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

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Environmental Systems Analysis
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10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º ano/1.º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd 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)

Plano de Dissertação, 
Projeto ou Estágio em 
Geomática/Thesis, Project 
or Internship Planning

CAMB Semestral/Semester 84 S 15 3

Opção 2.1/Optional 2.1 QAC Semestral/Semester 168 - 6

Opção 2.1.1/Optional 2.1.1 CAMB Semestral/Semester 336 - 12

Aluno escolhe entre uc's 
do Anexo UC's Opção ou 
outra qualquer da UAlg 
desde que da mesma AC

(3 Items)

Mapa XII - Análise de Sistemas Ambientais - 2.º ano/2.º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Geomática (conjunto c/ ISE-UAlg)

10.2.1. Study programme:
Geomatics (with ISE-UAlg)

10.2.2. Grau:
Mestre

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

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

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º ano/2.º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/2nd 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)

Dissertação ou Projeto ou 
Estágio/Thesis, Project or 
Internship Planning

CAMB Semestral/Semester 1092 OT 60 39

(1 Item)
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Mapa XII - Ciências da Informação Geográfica - 1.º ano/1.º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Geomática (conjunto c/ ISE-UAlg)

10.2.1. Study programme:
Geomatics (with ISE-UAlg)

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências da Informação Geográfica

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

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

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

Bases de Dados Espaciais/Spatial 
Databases

CCOMPUT Semestral/Semester 168 T 15; TP 45 6

Cartografia e Deteção 
Remota/Cartography and Remote 
Sensing

TECNOL Semestral/Semester 168
T 22,5; P 30; 
OT 5 

6

Geodesia por Satélite/Satellite 
Geodesy

TECNOL Semestral/Semester 168
T 22,5; TP 30; 
OT 5 

6

Geoestatística/Geostatistics CAMB Semestral/Semester 168 TP 45; OT 5 6

Sistemas de Informação Geográfica 
- Avançado I/Geographic 
information systems - advanced I

TECNOL Semestral/Semester 168
T 22,5; P 30; 
OT 5

6

(5 Items)

Mapa XII - Ciências da Informação Geográfica - 1.º ano/2.º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Geomática (conjunto c/ ISE-UAlg)

10.2.1. Study programme:
Geomatics (with ISE-UAlg)

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências da Informação Geográfica

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Geographic Information Science
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10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º ano/2.º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/2nd 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)

Processamento Digital de 
Imagem/Digital Image Processing

TECNOL Semestral/Semester 168
T 22,5; P 30: 
OT 5

6

Riscos Ambientais/Environmental 
Hazards

CAMB Semestral/Semester 168 T 48; TP 18 6

Sistemas de Informação 
Geográfica - Avançado 
II/Geographic information systems 
- advanced II

TECNOL Semestral/Semester 252
T 15; P 52.5; 
OT 7.5

9

Técnicas de 
Prospeção/Techniques of 
Prospection and Field Work

CAMB Semestral/Semester 168
T 15; TP 15; 
TC 15

6

Opção 1.2/Optional 1.2 QAC Semestral/Semester 84 -- 3

(5 Items)

Mapa XII - Ciências da Informação Geográfica - 2.º ano/1.º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Geomática (conjunto c/ ISE-UAlg)

10.2.1. Study programme:
Geomatics (with ISE-UAlg)

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências da Informação Geográfica

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

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

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/1st year

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)

Plano de Dissertação, 
Projeto ou Estágio em 

TECNOL Semestral/Semester 84 S 15 3
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Geomática/Thesis, Project 
or Internship Planning

Opção 2.1/Optional 2.1 QAC Semestral/Semester 168 -- 6

Opção 2.1.1/Optional 2.1.1 TECNOL Semestral/Semester 336 -- 12

Aluno escolhe entre uc's 
do Anexo UC's Opção ou 
outra qualquer da UAlg 
desde que da mesma AC

(3 Items)

Mapa XII - Ciências da Informação Geográfica - 2.º ano/2.º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Geomática (conjunto c/ ISE-UAlg)

10.2.1. Study programme:
Geomatics (with ISE-UAlg)

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências da Informação Geográfica

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

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º ano/2.º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/2nd 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)

Dissertação ou Projeto ou 
Estágio/Thesis, Project or 
Internship Planning

TECNOL Semestral/SSemester 1092 OT:60 39

(1 Item)

Mapa XII - Anexo - Unidades Curriculares para Opções área científica de Ciências do Ambiente e de 
Tecnologia - 2.º ano/1.º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Geomática (conjunto c/ ISE-UAlg)

10.2.1. Study programme:
Geomatics (with ISE-UAlg)

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Anexo - Unidades Curriculares para Opções área científica de Ciências do Ambiente e de Tecnologia
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10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Curriculum units to Options area of Environmental Sciences and Technology

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

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd 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)

Avaliaçâo de Impacte 
Ambiental/Environmental Impact 
Assessment

CAMB Semestral/Semester 168
T 20; TP 15; 
OT 15

6

Geoquímica de Superfície/Surface 
Geochemistry

CAMB Semestral/Semester 84 T 10; TP 20 3

Gestão de Recursos 
Hídricos/Water resources 
management

CAMB Semestral/Semester 168 T 15; TP 30 6

Hidrogeologia e Gestão de 
Aquíferos/Hydrogeology and 
Aquifer management

CAMB Semestral/Semester 168
T 15; TP 30; 
OT 5

6

Novas Tecnologias Aplicadas à 
Gestão de Rega/New 
Technologies for Irrigation Water 
Management

CAMB Semestral/Semester 168
T 22,5; P 30; 
OT 5

6

Aplicações de Sistemas de 
Informação Geográfica (SIG)/SIG 
Aplications

TECNOL Semestral/Semester 168 TP 62,5; OT 5 6

Digitalização e Monitorização 
Geométrica 3D/3D Geometric 
Scanning and Monitoring

TECNOL Semestral/Semester 168
T 22,5; TP 30; 
OT 5

6

Produção e Qualidade de 
Informação 
Geográfica/Geographic 
Information Quality and production

TECNOL Semestral/Semester 168
TP 22,5; P 30; 
OT 5

6

Programação para SIG/GIS 
programming

TECNOL Semestral/Semester 168
T 15; P 40; 
OT 5

6

Transportes/Transports TECNOL Semestral/Semester 84 T 15; TP 15 3

(10 Items)

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII - Celestina Maria Gago Pedras

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Celestina Maria Gago Pedras

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:
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Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa XIII - Maria Celeste Barroso Gameiro

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Celeste Barroso Gameiro

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.):
Instituto Superior de Engenharia

10.3.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Mapa XIII - Maria da Conceição Lopes Videira Louro Neves

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria da Conceição Lopes Videira Louro Neves

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:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

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

Mapa XIV - Cartografia e Deteção Remota/ Cartography and Remote Sensing

10.4.1.1. Unidade curricular:
Cartografia e Deteção Remota/ Cartography and Remote Sensing

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Helena Maria Neto Paixão Vazquez Fernandez Martins - 22,5 T; 30 P; 5 OT
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10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
NA

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

Dar a conhecer os conceitos fundamentais da cartografia. Fornecer mecanismos de leitura, de 
interpretação e de análise de cartas. Realizar medições sobre cartas Fornecer várias metodologias para a 
aquisição de informação remotamente. Dar a conhecer os sensores que melhor se adaptam à obtenção de 
diferentes tipos de Informação geográfica. Utilizar técnicas de processamento e integração da informação 
num SIG

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide the cartography fundamental concepts. Teach techniques for reading, interpretation and analysis 
of maps. Perform measurements on maps. Provide various methods to acquire remotely information. 
Provide knowledge about the best sensors to obtaining different types of geographic information. Apply 
techniques for processing and integration the information in the GIS.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos e Fundamentos da cartografia: Conceito de geóide, elipsoide, datum. Tipos de data. 
2. Representação plana da superfície da Terra. Projeções cartográficas e distorções
3. Sistemas de coordenadas
4. Transformação de coordenadas cartográficas
5. Medição sobre cartas: coordenadas, rumos, distâncias e áreas 
6. Representação altimétrica: Modelo digital de elevações, perfis e volumes 
7. Conceitos e Fundamentos da deteção remota: Energia eletromagnética. Interações da energia 
eletromagnética com a atmosfera e com a superfície terrestre
8. Sistemas de deteção remota (fotográficos, multiespectrais, termais e micro-ondas. Plataformas de 
deteção remota. 
9. Processamento digital de imagem: manipulação de histogramas, filtros, correção geométrica, correção 
radiométrica, classificação e deteção de alterações.

10.4.1.5. Syllabus:
1. Concepts and cartography fundamentals: Concepts of geoid, ellipsoid, datum. Types of the data. 
2. Flat representation of Earth’s surface. Cartography projections and distortions
3. Coordinates systems
4. Coordinate transformation
5. Measurements on maps: coordinates, azimuths, distances and areas.
6. 3D representation: digital elevation model, profiles and volumes
7. Remote sensing concepts: Electromagnetic energy, Interactions of electromagnetic energy with the 
atmosphere and to Earth's surface 
8. Remote sensing systems (photography, multispectral, thermal and microwave). Remote sensing 
platforms.
9. Digital image processing: histogram manipulation, filters, geometric correction, radiometric correction, 
classification and change detection.

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

Os capítulos 1-6 fornecem aos alunos os conceitos e os fundamentos da cartografia, as metodologias de 
representação da superfície terrestre e as técnicas de medição e extração de informação geográfica 
georreferenciada. Os capítulos 7-8 dão a conhecer os princípios físicos e as técnicas de deteção remota, 
que se utilizam em plataformas de satélites ou de aviões para obtenção imagens digitais. No capítulo 9 são 
abordadas as metodologias para corrigir imagens digitais e as técnicas de extração de informação 
geográfica a qual poderá ser integrada num SIG.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The chapters 1-6 provides the cartographic concepts, methodologies to represent the earth's surface and 
the measurement techniques and extraction of georeferenced geographical information. The chapters 7-8 
provides the knowledge of the physical principles and remote sensing techniques, which are used in 
satellites platforms or aircraft platforms for obtaining digital images. Chapter 9 shows the correction 
methodologies of digital images and the extraction techniques of geographic information, which can be 
integrated in GIS.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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No ensino presencial, as aulas teóricas são de caracter expositivo com apresentações em PowerPoint. As 
aulas teórico-práticas tem um enfoque na resolução exercícios práticos. Os exercícios são apoiados em 
cartas corográficas, imagens digitais e pelos softwares Autocad, Topocal e IDRISI. No ensino à distância, 
as sessões tem uma abordagem prática e tutorial, quer na resolução dos exercícios práticos quer na 
elaboração dos trabalhos práticos. Serão disponibilizados documentação teórica e tutoriais para 
elaboração dos exercícios
A av terá por base 2 componentes, uma frequência ou exame escrito presencial e 2 trabalhos. A class. final 
da unidade curricular será dada pela expressão:
Nota final = Frequência/Exame×50% + Trabalhos (Cartografia×25% +D_Remota×25%)
Os alunos com classificação em frequência superior a 10 valores serão dispensados do exame. A 
classificação final deverá ser igual ou superior a 10 valores. Nenhuma das componentes de avaliação 
poderá ser inferior a 10 valores

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the classroom teaching, the lectures are done with PowerPoint presentations. The theoretical-practical 
classes will be done practical exercises. The exercises are supported in maps, digital image and by 
Autocad, Topocal and Idrisi software. 
In distance learning, the lessons will be practical and tutorial, where will be performed the practical 
exercises and practical works. Will be provided theoretical and tutorial bibliography to elaborate exercises.
The evaluation will be based on two components, one test or exam and two works. The final classification 
of the curricular unit will be done by expression: 

Final classification = Test/Exam×50% + works (Cartography×25% +Remote Sensing×25%)

The students with classification in test higher than 10 values will be dispensed of the exam. The final 
classification will be equal or higher than 10. None of the evaluation components may be less than 10.

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

A transmissão dos conceitos teóricos e a utilização de softwares de CAD e de processamento digital de 
imagem, permitirá dar ao aluno uma sensibilidade e destreza na manipulação de dados espaciais, para 
criar, modular, medir, extrair e integrar diversos tipos de informação geográfica.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The transmission of theoretical concepts, and the use of software of CAD and of digital image processing, 
allows giving the student a sensitivity and dexterity in the manipulation of spatial data, for creating, 
modulation, measuring and integrating several types of geographic information.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-Canada Centre for Remote Sensing (2007). Fundamentals of Remote Sensing, Natural Resources Canada, 
258 p.
-Casaca, João; Matos, João; Baio, Miguel. (2005). Topografia geral. Lidel, Lisboa.
-Floyd F. Sabins; W. H. Freeman, (1987). Remote Sensing: Principles and Interpretation; second Edition. 
New York. 
-Fonseca, A. e Fernandes, J., (2004), Detecção Remota. 1ª Edição; LIDEL, Lisboa, 224 p.
- Gaspar, J. A. Cartas e Projecções Cartográficas. (2000). Lidel. Lisboa-Porto-Coimbra..
- Gonçalves JA, Madeira S, Sousa JJ. (2012). Topografia: Conceitos e Aplicações. 3ªedição, Lidel. Lisboa.
-Lillesand, T., Kiefer, R. and Chipman, J., (2004). Remote Sensing and Image Interpretation. 5nd Edition, 
John Wiley & Sons, New York, 763 p.
-Matos, J. (2008). Fundamentos de Informação Geográfica. 5ª ed. Lidel.

Mapa XIV - Riscos Ambientais/Environmental Hazards

10.4.1.1. Unidade curricular:
Riscos Ambientais/Environmental Hazards

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Delminda Maria de Jesus Moura - 24 T; 9 TP

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Óscar Manuel Fernandes Cerveira Ferreira - 24 T; 9 TP

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):
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- Identificar e compreender os mecanismos indutores de desastres naturais(e.g., movimentos de massa ao 
longo de vertentes e em arribas costeiras, sismos, tsunami, cheias fluviais, inundações marinhas, erosão e 
recuo de arribas litorais, erosão em litorais arenosos);
- Conhecer e interpretar as variáveis ambientais intervenientes em cada um mecanismos indutores dos 
desastres naturais analisados;
- Parametrizar as variáveis ambientais de acordo com a sua importância relativa na produção de um 
acontecimento particular;
- Calcular períodos de recorrência;
- Produzir mapas de perigosidade (hazard) utilizando sistemas de informação geográfica.

No final desta UC os estudantes deverão ser capazes de:
- Avaliar a vulnerabilidade de uma dada região a um desastre natural particular;
- Conhecer todas as etapas da produção de mapas de vulnerabilidade a desastres naturais;
- Aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução de problemas de ordenamento territorial. 

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Identify and understand driver mechanisms of natural hazards (mass movements along slopes and 
coastal cliffs, earthquakes, tsunami, river floods, marine flooding, storm surge, erosion and retreat of 
coastal cliffs, coastal erosion on sandy coasts);
- Understand and interpret the environmental variables involved in natural hazards;
- Parameterize the environmental variables according to their relative importance;
- Calculate return periods;
- Produce hazard and vulnerability maps using geographic information systems.

At the end of this course students should be able to:
- Assess the vulnerability of a given region to a particular natural hazard;
- Know all the stages on vulnerability maps production;
- Apply the knowledge to solve spatial management problems.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
- Descritores das causas e das consequências de desastres naturais (vulnerabilidade, perigosidade e 
risco);
- Cadeia de processos desde a percepção do evento (desastre natural) até às respostas e agentes 
envolvidos em cada uma das etapas;
- Movimentos de massa ao longo de vertentes: tipologia e mecanismos forçadores;
- Evolução das arribas litorais devido a pulsos erosivos: tipologia e mecanismos forçadores;
- Conceito de cheia fluvial e mecanismos forçadores;
- Fenómenos associados aos galgamentos e às inundações marinhas;
- Erosão dos litorais arenosos;
- Contextos geotectónicos favoráveis à ocorrência de sismos e tsunami. Efeito de sítio;
- Vulnerabilidade dos sistemas naturais às alterações climáticas;
- Aquisição de dados relevantes para produzir mapas de vulnerabilidade a desastres naturais, em ambiente 
de sistemas de informação geográfica.

10.4.1.5. Syllabus:
- Descriptors of the natural hazards’ causes and consequences (vulnerability, hazard and risk);
- Chain processes since the perception of the event (natural disaster) to the answers and agents involved 
in each stage;
- Landslides: typology and driver mechanisms;
- Coastal cliffs evolution due to erosion pulses: types and drivers;
- Fluvial floods and driver mechanisms;
- Overwash and coastal inundation processes;
- Coastal erosion in sandy coasts;
- Geotectonic context favourable for earthquakes and tsunami occurrence. Site effect;
- Vulnerability of the natural systems to climatic changes;
- Acquisition of relevant data to produce hazard maps using geographic information.

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

Esta unidade curricular (UC) é dedicada à transformação da superfície da Terra em escalas temporais 
muito curtas e por isso geradora de elevada perigosidade. O profundo conhecimento dos mecanismos 
indutores de desastres hidro morfológicos e das suas inter relações é objectivo primeiro da UC. Saber 
quais os dados a adquirir e como adquiri-los é uma etapa fundamental para, posteriormente os gerir em 
ambiente SIG e produzir informação cartográfica que sirva o objectivo de prevenir riscos ambientais e 
gerir catástrofes. Esta UC situa-se pois na interface entre o conhecimento dos sistemas naturais e das 
ciências da informação geográfica exemplificando a aplicação das últimas à gestão do território.
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10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course is dedicated to the transformation of the Earth's surface in short time scales due to natural 
processes. Main issues of this course are the environmental variables that combine to force mass 
movements, earthquakes and floods. The course framed in the Geomatics Master has as core concept the 
use of Geographic Information Systems (GIS) techniques for the management of natural systems, 
particularly of hydro geomorphological risks. For this propose it is necessary that students understand the 
geomorphic processes and know how to acquire the required spatial data.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos programáticos e conceitos são sempre explorados a partir um estudo de caso, apresentado 
em vídeos, fotografias, notícias ou selecção de imagens e texto. Todos os materiais são preparados 
cuidadosamente para fomentar, de modo atractivo, a auto aprendizagem. O acompanhamento tutorial 
poderá ser facilmente executado à distância. 
Avaliação: a) Exercícios teórico-práticos: 30%; b) Trabalho individual escrito (50%) e, c) apresentação oral 
do trabalho (20%) - inclui mapa de vulnerabilidade elaborado em ambiente S.I.G.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The contents and concepts are always operated from a case study, presented in videos, photos, news or 
images and text selection. All materials are carefully prepared to promote self-learning in attractive 
manner. The tutorials can be easily performed remotely.
Rating: a) theoretical and practical exercises: 30%; b) individual written work (50%), and c) oral 
presentation (20%) - includes map of vulnerability or risk in GIS.

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

A exploração dos conteúdos programáticos a partir de estudos de caso serve de imediato a percepção dos 
estudantes para a utilidade de produzir mapas de vulnerabilidade e risco para a gestão territorial e 
prevenção de danos. Do mesmo modo, a apresentação repetida de situações distintas envolvendo o 
mesmo desastre natural, induz facilmente os estudantes a identificarem os mecanismos forçadores dos 
fenómenos. Esta dinâmica resulta muito bem, mesmo em grupos de formação-base muito heterogénea, 
pois a discussão da ponderação de cada mecanismo desencadeante de desastres hidro morfológicos, 
fomenta a construção do conhecimento. A elaboração de mapas em ambiente S.I.G., estabelece a ponte 
entre os processos, a aquisição de dados e a representação facilitadora da compreensão dos gestores do 
território, que é um dos objectivos da unidade curricular.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The syllabus development from case studies serve the perception of students for the utility to produce risk 
maps required to territorial management and damage prevention. Similarly, repeated presentation of 
different situations involving the same natural hazards easily induces the students to identify the driver 
mechanisms. This dynamic works well, even in groups of heterogeneous background. Building maps in a 
GIS environment provides the bridge between the processes, data acquisition and representation in an 
understandable way for territory managers.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Bell, F.G., 2002. GeologicalHazards- Their assessment, avoidance and mitigation. E&FN SPON (Ed.), 631 
p. 
- Budetta, P., Santo, A., Vivenzio, F., 2008. Landslide hazard mapping along the coastline of the Cilento 
region (Italy) by means of a GIS-based parameter rating approach. Geomorphology, 94, 340-352.
- Embleton, E., 1997. Developments in Earth Surface Processes 5. In: Embleton-Hamann, C. (Edits), 
Geomorphological Hazards ofEurope. Elsevier (Publ.), TheNetherlands, 537 p.
- Fekete, A., 2011. Spatial disaster vulnerability and risk assessments: challenges in their quality and 
acceptance. Natural Hazards. Springer, doi: 10.1007/s11069-011-9973-7, 18 p.
- Tsuyoshi Hattanji ,Hiromu Moriwaki , 2009. Morphometric analysis of relic landslides using detailed 
landslide distribution maps: Implications for forecasting travel distance of future landslides. 
Geomorphology, 103, 447-454.

Mapa XIV - Sistemas de Informação Geográfica — Avançado I/Geographic information systems - advanced I

10.4.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Informação Geográfica — Avançado I/Geographic information systems - advanced I

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Miguel Granja Martins - T:22,5 P:30 OT:5
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10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
NA

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

O estudante deverá apropriar-se das competências que lhe permita constituir sistemas de informação 
geográfica. Deverá saber escolher a estrutura de dados que mais se adequa à uma situação, bem como, 
organizar, integrar e editar a informação geográfica. Deverá também conhecer e saber utilizar corretamente 
as ferramentas e operadores de análise espacial no domínio dos SIG, aplicando-os na resolução de 
problemas concretos. 

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The student must have skills that allows to create geographical information systems. Should know how to 
choose the data structure that best suits the situation as well, organize, integrate and edit spatial 
information. Besides the knowledge of data models and data structures, students will be able to select and 
use the appropriate analysis tools to operate over each data structure, as inputs, to produce derived data 
for spatial analysis and maps production. Special efforts will be made on case study problems to enable 
student skills on problem-solving.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1 – Informação geográfica e dados geográficos.
2 – Estrutura de dados vetorial e raster.
3 – Aquisição de dados. Sistemas de referência. Reprojeção e Georreferenciação.
4 – Estruturas de dados geográficos. Conceito de tema (layer, camada, …).
5 – Componente espacial e tabela de atributos de um tema.
6 – Criação e edição de temas vetoriais.
7 – Tabela de atributos e tabelas externas de dados alfanuméricos.
a ) – Criação de tabelas e edição de dados alfanuméricos.
b ) – Seleção de dados. Combinação de tabelas.
8 – Operadores de análise espacial com dados vetoriais.
9 – Cartografia temática
a) – Simbolização. Toponímia.
b) – Elementos de um mapa.
c) – Composição e impressão.
10 – Aplicações dos SIG (casos de estudo).

10.4.1.5. Syllabus:
1 – Geographic information and geographic data 
2 – Vector and raster structure data 
3 – Data acquisition. Reference System. Reproject and Georreference
4 – Structures geographic data. Layer concept
5 – Spatial component and attributes table of the theme 
6 – Creation and edition of the vector themes 
7 – Attribute table and external table the alphanumeric data
a ) – Creation of tables and edition of the data edition 
b ) – Data selection. Combination of the tables 
8 – Operators of analysis spatial with vector data
9 – Thematic cartography
a) Symbol. Toponymy
b) Elements of a map
c) Typesetting and printing
10 – GIS Applications (study cases).

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

Os conteúdos programáticos abrangem as principais vertentes de modelação de informação geográfica: 
representação espacial de objetos em diferentes dimensões espaciais (ponto, linha e polígono, bem como 
conjuntos de funcionalidades/operadores de análise baseados nas características espaciais e/ou valores 
de atributos. A sua apresentação é desenvolvida em aulas teóricas com definição de conceitos, de 
metodologias de seleção, organização e estruturação de dados e apresentação dos operadores e 
ferramentas de análise. As aulas práticas são orientadas para a resolução de problemas associados a 
casos de estudo onde o estudante tem oportunidade para implementar estruturas de dados e processá-las 
recorrendo a operadores/ferramentas disponíveis no software de SIG. 

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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The subjects covered by this course include the main data models for geographical data: Spatial 
representation of the objects in different spatial dimensions (point, line and polygon), just like, feature 
sets / operators analysis based on the spatial characteristics and / or attribute values. Your representation 
is developed in theoretical classes with concepts definition, the selection methodologies, organization and 
data structuration and operators presentation and tools of the analysis. The practical classes are done 
exercise associated of the study cases, where the student has opportunity to implement data structures 
and process them using the operators / tools available in GIS software.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O tempo de contacto organiza-se em 25% de aulas presenciais de natureza teórica e prática e 75% de aulas 
à distância, com sessões práticas. As metodologias de ensino incluem a apresentação de conceitos nas 
aulas teóricas ilustrados com casos de estudo e, nas aulas práticas, a resolução de exercícios recorrendo 
ao software no domínio dos SIG (ArcGIS desktop), com acompanhamento por parte do docente. Os 
documentos teóricos e aulas práticas tutoriais serão disponibilizados online. 
A avaliação de conhecimentos adquiridos e das competências desenvolvidas será realizada em duas 
componentes, teórica e prática. A componente prática consiste na realização de um trabalho prático e sua 
apresentação escrita e oral. A componente teórica é constituída por uma prova escrita a realizar durante o 
semestre e nas épocas de exame.
A classificação final será a média das classificações obtidas nas componentes Prática e Teórica, com 
mínimo de 10 valores em cada uma delas.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The contact time is organized in 25% of classroom teaching, of theoretical and practical kind and 75% of 
the distance teaching, with practical sessions.
The teaching methodologies include the presentation of concepts in lectures illustrated with case study 
examples, and in practical classes to solve exercises and problems using software in the field of GIS 
(ArcGIS desktop). Theoretical documents and tutorials exercises will be available online.
The evaluation will held by two parts, one theoretical and other practical. The practical part consists of 
making a practical work, a written technical report and an oral presentation, and the theoretical consists of 
a written test/exam to be held along the semester and/or on examination periods.
The final grade will be computed as the average of the two components, with a minimum of 10 values each.

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

De acordo com os objetivos, nesta unidade curricular pretende-se que o estudante desenvolva um 
conjunto de competências que lhe permita quer a constituição/criação de sistemas de informação 
geográfica quer a sua exploração nomeadamente através da realização e operações ligadas à consulta, 
processamento, análise e visualização de dados. O que requer uma consolidação dos conceitos ligados à 
organização e estruturação da informação e um conhecimento prático das diversas 
ferramentas/operadores de geoprocessamento disponibilizados pelos softwares no domínio dos SIG. 
Nesse sentido, quer as metodologias de ensino quer a incidência da avaliação nas componentes prática e 
teórico estão orientadas para conduzir o estudante na aquisição de competências e conhecimentos nestas 
duas vertentes. 

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course is designed to provide students a set of skills that enable them to create and manage 
geographic information systems. To achieve this abilities, the students must consolidate concepts and 
practice of organizing data and operating GIS softwares. Accordingly, the adopted teaching methodologies 
will drive students to this achievements reinforced by the assessment organized in two evaluation 
components.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-DEMEERS, M. N. - Fundamentals of Geographic Information Systems. John Wiley & Sons,
Inc., 1997.
-DRUCK, S.; Carvalho, M.S.; Câmara, G.; Monteiro, A.V.M. (eds) – Análise Espacial de Dados
Geográficos. Brasília, EMBRAPA, 2004 (ISBN: 85-7383-260-6). (http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/)
-CÂMARA, G.; Davis, C.; Monteiro, A.M. (eds). – Introdução à Ciência da Geoinformação.
< http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/index.html>, [acesso: Julho/2008]
-DRUCK, S.; Carvalho, M.S.; Câmara, G.; Monteiro, A.V.M. (eds) "Análise Espacial de Dados
Geográficos". Brasília, EMBRAPA, 2004 (ISBN: 85-7383-260-6) (http://www.dpi.inpe.
br/gilberto/livro/)
-JONES, C. - Geographical Information Systems and Computer Cartography. Pearson Education,
1999.
-MAGUIRE, D. J.; Goodchild, M. F.; Rhind, D. W. – Geographical Information Systems. Longman
Scientific & Technical, 1991.
-MATOS, J.L. – Fundamentos de Informação Geográfica. Lisboa, Lidel, 2001.
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Mapa XIV - Avaliação de Impacte Ambiental/ Environmental Impact Assessment - OPÇÃO

10.4.1.1. Unidade curricular:
Avaliação de Impacte Ambiental/ Environmental Impact Assessment - OPÇÃO

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Manuela Pires Rosa (T 20 online; TP 15 presencial/face and face; OT 15 online)

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
NA

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

Em termos gerais pretende-se que o aluno adquira os principais conceitos, métodos e técnicas do 
processo e do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. Em termos específicos que o aluno 
adquira conhecimento de métodos para a identificação e valorização de impactes ambientais. Ter 
capacidade técnica para participar num processo de avaliação de impacte ambiental.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In general terms it is intended that students acquire the main concepts, methods and process techniques 
and procedure of an Environmental Impact Assessment. Specifically the student must acquire knowledge 
of methods for identification and valuation of environmental impacts.
They will have the technical ability to participate in an environmental impact assessment process.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à problemática ambiental. A ciência da sustentabilidade. Implicações na Avaliação de Impacte 
Ambiental.
Introdução à Avaliação de Impacte Ambiental. Origens e evolução. Objetivos, conceitos e definições. 
Seleção de projetos a submeter a Avaliação de Impacte Ambiental. 
Aspetos processuais e legislativos da Avaliação de Impacte Ambiental. Fases de processo de Avaliação de 
Impacte Ambiental em Portugal. 
Estudo de impacte ambiental - peças fundamentais e gestão. 
Análise de Impactes. Metodologias de caraterização do ambiente afetado. Metodologias de identificação e 
predição de impactes. Medidas destinadas a prevenir, reduzir ou compensar os impactes negativos. Os 
Sistemas de Informação Geográfica na análise de impactes e na análise espacial do risco. Casos de 
Estudo. 
Pós-avaliação. Avaliação da Qualidade dos EIA. Monitorização e Auditoria.
A avaliação ambiental como instrumento de planeamento. A Avaliação Ambiental Estratégica de Políticas, 
Planos e Programas. 

10.4.1.5. Syllabus:
Introduction to environmental problems. The science of sustainability. Implications for Environmental 
Impact Assessment.
Introduction to Environmental Impact Assessment: Origins and evolution. Objectives, concepts and 
definitions. Selection of projects ("Screening") to undergo environmental impact assessment. 
Procedural and legislative aspects of environmental impact assessment. Process phases in Environmental 
Impact Assessment in Portugal.
Environmental impact statements - Fundamental and management parts.
Impact Analysis: methodologies to characterize the affected environment. Identification methodologies and 
prediction of impacts. Measures to prevent, reduce or compensate the negative impacts. The Geographic 
Information Systems in impact analysis and spatial analysis of risks. Case studies.
Post-assessment: Quality Assessment. Monitoring and Auditing.
The environmental assessment as a planning tool: Strategic Environmental Assessment of Policies, Plans 
and Programs.

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

Os conteúdos desta unidade curricular privilegiam o desenvolvimento de competências que permitam a 
compreensão do processo de avaliação de impacte ambiental, associado sobretudo a projetos, e a 
realização e/ou apreciação técnica de estudos de impacte ambiental. Assim, pretende-se que os 
formandos conheçam, avaliem e experimentem os instrumentos e as metodologias de avaliação de 
impacte ambiental. 
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A abordagem curricular prevê a análise de estudos de caso, confrontando desta forma os estudantes com 
a prática fora do ambiente académico.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of this course focus on the development of skills that allow the understanding of the 
environmental impact assessment process, mainly associated with projects, and conducting 
environmental impact studies and/or technical appraisals. Thus, it is intended give knowledge to students 
to evaluate and test the instruments and methodologies of environmental impact assessment, through the 
formulation of technical appraisals and/or proposals for environmental impact statements. The curricular 
approach provides the analysis of case studies, thus confronting students with practice outside the 
academic environment.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino de Avaliação de Impacte Ambiental inclui a componente de ensino à distância e aulas 
teóricas/práticas presenciais de carácter expositivo e participativo, com utilização de apresentações em 
Powerpoint para explicação da matéria e a sua discussão e para realização de um trabalho prático de 
apreciação técnica e/ou realização de partes dos estudos de impacte ambiental por parte dos alunos. Está 
ainda previsto a realização, por parte dos estudantes, de um trabalho teórico sobre métodos na avaliação 
de impactes, com discussão oral, num processo de partilha de informação. 
A avaliação da unidade curricular resulta da média ponderada do trabalho teórico (nota superior ou igual a 
9,5 valores) e do trabalho prático (nota superior ou igual a 9,5 valores), cada trabalho com um peso de 50 
%. 

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Environmental Impact Assessment course includes online education modality and face-to-face 
theoretical/practical classes, with expositive and participated approaches, with use of Powerpoint 
presentations to explain the matter and its discussion, and a practical work concerning technical 
appraisals and/or parts of an environmental impact statement will be done by students. 
It is also envisaged the realization by the students, of a theoretical work on methods to evaluate impacts, 
with an oral discussion in a process of sharing information. Course evaluation results from an average 
weighted of a theoretical work (with positive mark) and a practical work (with positive mark) each one with 
a 50% weight. 

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

Privilegiar-se-ão as metodologias interativas, envolvendo os estudantes no processo de ensino- 
aprendizagem, centrado na procura de técnicas metodológicas e na análise qualitativa e quantitativa de 
dados. 

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Emphasis will be in interactive methodologies that involve students in the learning process and demand-
driven, in methodological techniques and qualitative and quantitative analysis of data. 

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CANTER, L. W.; "Environmental Impact Assessment", McGraw-Hill, New York, 2nd. Ed, 1996. 
MORRIS, P. e THERIVEL, R. (Ed.); "Methods of Environmental Impact Assessment", UCL Press, Oxford, 
1995.
PARTIDÁRIO, M.; Guia para Avaliação Estratégica de Impactes em Ordenamento do Território. Direcção-
Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, Lisboa, 2003.
PARTIDÁRIO, M.R & Clark, R. (eds.); Perspectives on Strategic Environmental Assessment. Lewis 
Publishers, Inc., 1999.
PETTS, J. (Ed.); Handbook on Environmental Impact Assessment. Vol. 1 and 2., London: Blackwell Science 
Ltd.1999. 
THERIVEL, R.; Strategic Environmental Assessment in Action. Earthscan Publications, 2004.
TREWEEK, J. (1999): Ecological Impact Assessment. Blackwell Science.
VANCLAY, F. e BRONSTEIN, D. A.; Environmental and Social Impact Assessment. Wiley, Chichester, 1995.

Mapa XIV - Digitalização e Monitorização Geométrica 3D/3D Geometric Scanning and Monitoring - OPÇÃO

10.4.1.1. Unidade curricular:
Digitalização e Monitorização Geométrica 3D/3D Geometric Scanning and Monitoring - OPÇÃO

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gonçalo Nuno Delgado Prates – 22.5T; 30TP; 5 OT
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10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
NA

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

Pretende-se desenvolver conhecimentos e competências em métodos de deteção de deformação 
geométrica através de informação 3D massiva, ou nuvem de pontos, por métodos baseados em laser-
scanner terrestre e em fotografias digitais terrestre, e da observação de redes de marcas de controlo com 
ajuste estocástico de observáveis e avaliação estatística de séries temporais de coordenadas em 
referenciais apropriados, e aptidão para aplicação ao estudo de dinâmica geomorfológica e estrutural.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended to develop knowledge and competencies in geometrical deformation detection methods 
through massive 3D information, or point cloud, with methods based on terrestrial laser-scanner and 
terrestrial digital photos, and observation of networks of control benchmarks, through stochastic 
observable adjustment and statistical evaluation of coordinates’ time series in appropriate reference 
frames, and aptitude for the application to the study of geomorphological and structural dynamics.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Informação 3D massiva. Laser-scanner terrestre. Azimute, inclinação e distância. Metodologias de co-
registro de nuvens de pontos. Fotogrametria digital terrestre. Propriedades da projeção central. Visão 
estereoscópica. Ângulo paralático e pontos homólogos. Equações de colinearidade. Malha poligonal 
(mesh) e modelação 3D. Conceito de deformação geométrica através de variação das coordenadas. 
Métodos geodésicos. Observáveis, modelo funcional e modelo estocástico. Propagação de variâncias e 
covariâncias. Método dos mínimos-quadrados. Inferência de deslocamento por avaliação estatística. 
Elipses de erro e elipses de confiança. Análise de séries temporais. Método de estado-espaço.

10.4.1.5. Syllabus:
Massive 3D information. Terrestrial laser-scanner. Azimuth, inclination and distance. Methodologies for co-
registration of point clouds. Digital terrestrial photogrammetry. Properties of the central projection. 
Stereoscopic vision. Parallax angle and homolog points. Collinearity equations. Polygonal mesh and 3D 
modeling. Concept of geometric deformation by variation of coordinates. Geodetic methods. Observable, 
functional model and stochastic model. Propagation of variances and co-variances. The least-squares 
method. Inference of displacement by statistical evaluation. Error and confidence ellipses. Time series 
analysis. The state-space method.

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

Sendo objetivo da unidade curricular a aquisição de conhecimentos e competências para a deteção de 
deformação em superfícies naturais e artificiais, introduzem-se as metodologias de aquisição de 
informação 3D massiva por laser-scanner terrestre e fotogrametria digital terrestre, e de observação 
geodésica e ajuste de observáveis, no espaço e no tempo, que proporcionem a informação requerida, quer 
quanto à variação de coordenadas de marcas de controlo quer quanto à respetiva significância

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Being objective of the curricular-unit to acquire knowledge and competences for deformation detection in 
natural and artificial surfaces, methodologies to acquire massive 3D information by terrestrial laser-
scanner and digital terrestrial photogrammetry, and geodetic observation and observable adjustment, in 
space and time, providing the required information, both on the coordinates variation in control 
benchmarks and on the respective significance, are introduced.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular tem 1.5 hora teórica e 2.0 horas teórico-práticas por semana, e 1.0 hora de orientação 
tutorial por cada 3 semanas. As aulas teóricas recorrem ao método expositivo para transmissão de 
conhecimentos teóricos com projeção de slides e/ou ao estudo pelos alunos de elementos de apoio 
sugeridos. Nas aulas teórico-práticas pretende-se processar informação fotográfica e 3D massiva, e 
executar métodos de ajuste de observáveis geodésicas, através de uma linguagem de programação, em 
sistemas computacionais disponibilizados e/ou próprios. As aulas tutoriais destinam-se ao esclarecimento 
de dúvidas e apoio à realização de trabalhos. A classificação final é determinada por relatório referente à 
resolução de 3 problemas práticos desenvolvidos em sala de aula, com classificação não inferior a 8 
valores e pesos respetivamente 40%, 30% e 30% da nota final. A aprovação requer nota final superior ou 
igual a 9.5 valores.
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10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular-unit has 1.5 hours of theoretical and 2.0 hours of theoretical-practical classes per week, and 
1.0 hour of tutorial orientation every 3 weeks. The theoretical classes use the expositive method for 
transmitting theoretical knowledge with slide projector and/or the study by students of suggested support 
elements. In theoretical-practical classes we intend to process photographic and 3D massive information, 
execute geodetic observable adjustment methods through a programming language in available and / or 
own computer systems. The tutorials are intended to clarify and support the practical works development. 
The final grade is determined by report on the resolution of 3 practical problems developed in the 
classroom, with grades not less than 8 points and weights respectively 40%, 30% and 30% of the final 
grade. The approval requires final grade greater than or equal to 9.5 points.

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

As metodologias de ensino visam a aquisição de conhecimentos e competências para adquirir informação 
3D massiva por laser-scanner terrestre e fotogrametria digital terrestre, e ajuste e análise de observáveis 
geodésicas, com recurso a uma linguagem de programação, resolvendo o problema da deteção de 
deslocamentos em superfícies naturais e artificiais, enquanto informação fundamental para o estudo da 
respetiva estabilidade estrutural. Assim, as metodologias de ensino englobam a componente expositiva 
para apresentação de metodologias aplicáveis e a componente teórico-prática para produção de nuvens 
de pontos e modelação 3D em software específico, e resolução por via computacional de ajustamento de 
observáveis geodésicas para monitorização geométrica 3D.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies aim at the acquisition of knowledge and competences to acquire massive 3D 
information by terrestrial laser-scanner and digital terrestrial photogrammetry, and to adjust and analyze 
geodetic observables, using a programming language, solving the problem of deformation detection in 
natural and artificial surfaces as key information for the study of the respective structural stability. Thus, 
the teaching methodologies include expository component for presentation of applicable methodologies 
and theoretical-practical component to produce 3D point clouds and modeling in specific software, and 
computational resolution of geodetic observable adjustment for 3D geometric monitoring.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cooper, M. (1987) Control Surveys in Civil Engineering. Nichols Publishing Company.
Kay, S.M. (1993) Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory. Prentice-Hall PTR.
Schofield, W., Breach M. (2007) Engineering Surveying. Elsevier Ltd.
Wolf, P.R. (1983) Elements of Fotogrammetry, McGraw-Hill.
Wang C.C. (2011) Laser Scanning, Theory and Applications. InTech.

Mapa XIV - Técnicas de Prospeção/ Prospecting Techniques

10.4.1.1. Unidade curricular:
Técnicas de Prospeção/ Prospecting Techniques

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria da Conceição Lopes Videira Louro Neves - T:5; TP:5; TC:5

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Paulo Manuel Carvalho Fernandes - T:5; TP:5; TC:5
José Paulo Patrício Geraldes Monteiro - T:5; TP:5; TC:5

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

Conhecer as principais técnicas de prospeção geofísica do subsolo, suas aplicações na resolução de 
problemas ambientais e limitações. Programar e executar campanhas de recolha de dados geológicos 
conducentes à resposta a uma situação que exija resolução. Familiarização com o uso de equipamentos 
de campo utilizados para a recolha de informação geológica, geofísica e hidrogeológica de base, com vista 
ao seu posterior tratamento e inclusão num sistema de informação geográfica. Compreender e conhecer 
os limites de utilização das diferentes técnicas de prospeção. Desenvolver o conhecimento técnico que 
permita a articulação da aquisição de dados com a sua posterior interpretação, tendo em vista o 
estabelecimento de modelos geológicos e hidrogeológicos.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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Learn the main geophysical prospection methods and its applications in solving environmental problems. 
Schedule and execute geological data collection campaigns in order to address environmental problems 
requiring resolution. Familiarization with the use of field equipment used for the collection of geological, 
geophysical and hydrogeological data. Inclusion of the acquired datasets into a geographic information 
system. Understand and know the limits of use of the different exploration techniques. Develop the 
technical knowledge that allows the articulation of data acquisition with its subsequent interpretation in 
view of the establishment of geological and hydrogeological models

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Métodos de refração e reflexão sísmica, prospeção elétrica e electromagnética. Interpretação de dados 
geofísicos tendo em vista a construção de modelos geológicos do subsolo. Métodos de prospeção 
química e mecânica. Conhecer e aplicar técnicas de medição das estruturas geológicas e geomorfológicas 
no terreno. Reconhecer e caracterizar os principais materiais geológicos e a forma como estes se 
estruturam à superfície terrestre e no subsolo. Métodos e técnicas de amostragem de rochas, sedimentos, 
solos e água. Utilização de sondas manuais de recolha de dados piezométricos, condutivimetros elétricos, 
termómetros, pH e Eh para colheita de parâmetros físico-químicos de águas superficiais e subterrâneas. 
Recolha de coordenadas dos pontos de amostragem com GPS com vista à posterior georeferenciação. 
Instalação e manutenção de sensores automáticos de forma a armazenar de forma sistemática os 
parâmetros para obtenção de séries temporais e seu armazenamento em suportes digitais (data loggers)

10.4.1.5. Syllabus:
Seismic refraction and reflection methods of exploration, electrical and electromagnetic prospecting 
techniques. Geophysical data interpretation and building of geological models of the subsurface. Chemical 
and mechanical methods of prospecting. Field techniques of geological and geomorphological data 
collection. Recognition and characterization of the main geological materials, their distribution at the 
Earth's surface and subsurface. Sampling techniques of sediment, soil and water. Use of manual probes to 
collect piezometric data, electrical conductivity meters, thermometers, pH and Eh harvesting of physical-
chemical parameters of surface water and groundwater. Collection of sample points with GPS for 
georeferencing. Installation and maintenance of automatic sensors in order to systematically store time 
series in digital media (data loggers).

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

A descrição de técnicas de prospeção em geologia, geofísica e hidrogeologia, complementada com 
campanhas de aquisição de dados, permitirá compreender a relevância da informação recolhida no terreno 
no contexto do estabelecimento de modelos interpretativos da geologia e hidrogeologia reconhecida no 
terreno. A aquisição de dados com recurso a diferentes técnicas de prospeção e sua posterior integração 
em sistemas de informação geográfica permite obter uma visão de conjunto na abordagem de problemas 
ambientais. A familiarização com os conteúdos lecionados, no contexto da construção de modelos 
geológicos e no contexto de programas de monitorização quantitativa e qualitativa de recursos 
geológicos, minerais e hídricos subterrâneos, permite desenvolver o espírito de observação e as 
competências na resolução de problemas ambientais.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The description of prospecting techniques in geology, geophysics and hydrogeology, completed with data 
acquisition campaigns, will help to understand the relevance of the field information in the establishment 
of interpretative geologic and hydrogeologic models. The acquisition of data using different exploration 
techniques and their subsequent inclusion in geographic information systems allows to develop an 
integrated method of studying environmental problems. The construction of geological models and the 
quantitative and qualitative monitoring programs of geological, mineral and groundwater resources, allows 
to develop the spirit of observation and skills in solving environmental problems.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas decorrem essencialmente em regime de e-learning com recurso a documentos 
preparados para o efeito e em regime presencial com utilização do método expositivo em salas equipadas 
com projetor de slides. As aulas de campo decorrerão em saídas de campo programadas para executar as 
campanhas de recolha de dados geológicos, geofísicos e hidrogeológicos. As aulas teórico-práticas 
destinam-se à integração dos dados recolhidos em sistemas de informação geográfica e à construção de 
modelos geológicos e hidrogeológicos com recurso a software de modelação. A avaliação é feita através 
de um relatório de projeto síntese das atividades realizadas nas aulas de campo e nas aulas teórico-
práticas.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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The theoretical lectures will take place both on e-learning systems using documents prepared for the 
purpose and in the classic way in rooms equipped with slide projectors. The field lessons will consist of 
field trips planned to carry out the collection of geological, geophysical and hydrogeological datasets. The 
theoretical-practical classes are for integration of data in geographic information systems and for the 
construction of geological and hydrogeological models using modeling software. The evaluation is done 
through a project report which summarizes the activities carried out in both the field and theoretical-
practical classes. 

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

As metodologias de ensino incluem uma componente teórica de transmissão de conhecimentos, que visa 
fornecer as bases teóricas sobre as técnicas de prospeção; uma componente prática de trabalho de 
campo que visa promover competências no âmbito da aquisição de dados e monitorização ambiental; e 
uma componente teórico-prática que visa desenvolver a prática de processamento e modelação de dados 
espaciais no contexto da geologia, hidrogeologia e ambiente.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies include a theoretical transmission of knowledge, which aims to provide the 
theoretical basis of the exploration techniques; a practical component of field work to promote 
competencies in data acquisition and environmental monitoring; and a theoretical-practical component 
aimed at developing the practice of processing and modeling of spatial data in the context of geology, 
hydrogeology and environment.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Assaad, Fakhry A., LaMoreaux, James W., Hughes, Travis (Eds.), 2004. Field methods for geologists and 
hydrogeologists. 313p.
Burger, H.R., Sheehan, A.N. & Jones, C.H. 2006. Introduction to applied geophysics: exploring the shallow 
subsurface. W.W. Norton & Co., 624p.
Domenico, P.A. and Schwartz F.W. 1990, physical and chemical hydrogeology, John Wiley & Sons.
Kearey, P., Brooks, M. & Hill, I.2002. An introduction to geophysical exploration. Blackwell Science, 272p.
Knodel, K., Lange, G. & Voigt, H.-J. 2007. Environmental geology: handbook of field methods and case 
studies. Springer.
Sharma, P.V. 1997. Environmental and engneering geophysics. Cambridge University Press, 475p.

Mapa XIV - Geodesia por Satélite/Satellite Geodesy

10.4.1.1. Unidade curricular:
Geodesia por Satélite/Satellite Geodesy

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gonçalo Nuno Delgado Prates – 15 T; 20 TP; 3 OT

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Clara Simão Lopes – 7.5 T; 10 TP; 2 OT

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

Pretende-se desenvolver conhecimentos relativos às superfícies e sistemas de referência da Terra e aos 
sistemas de observação geodésica de posicionamento por satélites, de altimetria por satélite e de 
gravimetria por satélite, e aptidões e competências para relacionar sistemas de referência, adquirir 
posicionamento com base em constelações de satélites e gerar modelos digitais altimétricos por satélite, 
sempre que oportuno enquadrados por casos de estudo relativos a riscos naturais e ambientais.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended to develop knowledge about the Earth's reference surfaces and systems, and geodetic 
observation systems for positioning by satellite, altimetry by satellite and gravimetry by satellite, and 
aptitudes and competencies to convert between reference systems, to acquire positioning based on 
constellations of satellites and generate digital elevation models from satellite, whenever appropriate 
framed by case studies related to natural and environmental hazards.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Sistemas de referência e referenciais geodésicos. Forma e dimensão da Terra: geoide e elipsoide. Relação 
geodésica entre sistemas de referência e de coordenadas. Sistemas de posicionamento por satélites GNSS 
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(Global Navigation Satellite Systems). Princípios de medição por GNSS. Redes permanentes de 
observação GNSS. Análise de séries temporais. Observação da tectónica e de vulcanismo. Estudo de 
efeitos de carga diurna, sazonal e de longo período. Estudo da atmosfera. Sistemas de altimetria RaDAR 
(Radio Detection and Ranging) por satélite. Princípios da medição RaDAR. Refletividade e atenuação 
atmosférica. Estudo do nível médio oceânico, da ondulação do geoide e de estimação batimétrica. 
Dinâmica das camadas geladas e aquecimento global. Integração com sistemas de gravimetria por satélite. 
Princípios de medição por RaDAR de Abertura Sintética (SAR). Interferometria SAR. Geração de modelos 
digitais altimétricos. Observação da tectónica e de vulcanismo.

10.4.1.5. Syllabus:
Geodetic reference systems and reference frames. Shape and size of the Earth: ellipsoid and geoid. 
Geodesic relationship between reference systems and coordinates. Positioning systems by GNSS (Global 
Navigation Satellite Systems) satellites. GNSS measurement principles. Permanent networks of GNSS 
observation. Time series analysis. Studies of tectonics and volcanism. Studies of diurnal, seasonal and 
long period load effects. Studies of the atmosphere. RaDAR (Radio Detection and Ranging) satellite 
altimetry systems. RaDAR measurement principles. Reflectivity and atmospheric attenuation. Studies 
about the mean sea level, the geoid undulation and bathymetric estimation. Studies of ice sheets dynamics 
and global warming. Combined application of satellite gravimetry systems. Synthetic aperture RADAR 
(SAR) measurement principles. SAR interferometry. Studies of tectonics and volcanism.

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

Sendo objetivo da unidade curricular a familiarização com aplicações de sistemas de observação da 
superfície da Terra quanto à forma, dimensão e dinâmicas associadas, introduzem-se os sistemas de 
observação geodésica de posicionamento preciso por satélites, de medição da altimetria por satélite e de 
deteção da aceleração da gravidade por satélite, relacionando-os com a observação das dinâmicas 
próprias da Terra e respetivos impactos ambientais através de casos de estudo disponibilizados por 
trabalhos científicos em publicações da especialidade. A importância destes sistemas é igualmente 
demonstrada com a associação aos programas espaciais Observing the Earth da Agência Espacial 
Europeia (ESA) e Earth Observing System da Agência Espacial Norte-Americana (NASA).

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Being objective of the curricular-unit to familiarize with applications of earth surface observation systems 
on its shape, size and dynamics, the geodetic observing systems for precise positioning by GNSS 
satellites, altitude measuring by satellite and gravity acceleration detection by satellite are introduced, 
relating these observations to the Earth’s own dynamics and the related environmental impacts through 
case studies available from scientific work in publications of specialty. The importance of these systems is 
also demonstrated with the association to the space programs Earth Observing of the European Space 
Agency (ESA) and Earth Observing System of the North American Space Agency (NASA).

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular tem 1.5 hora teórica e 2.0 horas teórico-práticas por semana, e 1.0 hora de orientação 
tutorial por cada 3 semanas. As aulas teóricas recorrem ao método expositivo para transmissão de 
conhecimentos teóricos com projeção de slides e/ou ao estudo pelos alunos de elementos de apoio 
sugeridos. Nas aulas teórico-práticas pretende-se realizar trabalho de campo para adquirir posicionamento 
com base em constelações de satélites, e analisar e processar observáveis resultantes dos sistemas 
geodésicos estudados em sistemas computacionais disponibilizados e/ou próprios. As aulas tutoriais 
destinam-se ao esclarecimento de dúvidas e apoio à realização de trabalhos. A classificação final é 
determinada por relatório referente à resolução de 3 problemas práticos e da discussão de 1 artigo 
científico, com classificação não inferior a 8 valores e pesos iguais a 25% da nota final cada. A aprovação 
requer nota final superior ou igual a 9.5 valores.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular-unit has 1.5 hours of theoretical and 2.0 hours of theoretical-practical classes per week, and 
1.0 hour of tutorial orientation every 3 weeks. The theoretical classes use the expositive method for 
transmitting theoretical knowledge with slide projector and/or the study by students of suggested support 
elements. In theoretical-practical classes we intend to conduct field work to acquire positioning based on 
satellite constellations, and analyze and process observable resulting from the studied geodetic systems 
in available and / or own computer systems. The tutorials are intended to clarify and support the practical 
works development. The final grade is determined by a report on the resolution of 3 practical problems and 
1 scientific article discussion with rating not less than 8 points and weights equal to 25% of the final grade 
each. The approval requires final grade greater than or equal to 9.5.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.
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As metodologias de ensino visam a aquisição de conhecimentos enquadrados por casos de estudo 
relativos a sistemas de referência geodésicos, conversões entre sistemas de referência e obtenção de 
posicionamento por satélites, da altimetria por satélite e da aceleração da gravidade por satélite, focando 
casos de estudo relativos a riscos naturais e ambientais, através de trabalhos científicos em publicações 
da especialidade e do processamento e análise de observáveis dos sistemas estudados com software 
específico. Assim, as metodologias de ensino englobam a componente expositiva para apresentação dos 
conceitos e dos casos de estudo e a componente teórico-prática para processamento por via 
computacional de observáveis dos sistemas estudados.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies aimed at the acquisition of knowledge framed by case studies relating to 
geodetic reference systems, conversions between reference systems and obtaining positioning by 
satellite, altimetry by satellite and the gravity acceleration by satellite, focusing on case studies concerning 
natural and environmental hazards through scientific papers in publications of specialty, and observable 
processing and analysis of the studied systems with specific software. Thus, the teaching methodologies 
include expository component for presentation of concepts and case studies and theoretical-practical 
component for processing of the studied systems observables on computational systems.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ferretti, A., A. Monti-Guarnieri, C. Prati, F. Rocca, D. Massonnet (2007) InSAR Principles: Guidelines for 
SAR Interferometry Processing and Interpretation. European Space Agency.
Fu, L., A. Cazenave (2001) Satellite Altimetry and Earth Sciences: A Handbook of Techniques and 
Aplications. Academic Press.
Hofmann-Wellenhof, B., H. Lichtenegger, E. Wasle (2008) GNSS - Global Navigation Satellite Systems: GPS, 
GLONASS, Galileo, and more. Springer-Verlag.
Seeber, G. (2003) Satellite Geodesy. Walter de Gruyter.
Smith, J. (1998) Introduction to Geodesy: The History and Concepts of Modern Geodesy. John Wiley & 
Sons, Inc.

Mapa XIV - Aplicações de Sistemas de Informação Geográfica/Applications of Geographic Information 
Systems-OPÇÃO

10.4.1.1. Unidade curricular:
Aplicações de Sistemas de Informação Geográfica/Applications of Geographic Information Systems-
OPÇÃO

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Miguel Granja Martins – 40 TP; 5 OT

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Clara Simão Lopes – 12.5 TP

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

Conhecimento de aplicações dos sistemas de informação geográfica em diversos domínios e perceção 
das suas especificidades. Desenvolvimento de capacidade de integração de conhecimentos e análise 
crítica de soluções e de capacidades de comunicação de conhecimentos, raciocínios e conclusões

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The knowledge of applications of geographic information systems in various fields and perception of their 
specificities. The development of the ability to integrate knowledge and critical analysis. The development 
of the capability to communicate knowledge, reasoning and conclusions.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
O programa da unidade curricular é constituído por um conjunto de seminários em diversos domínios de 
aplicação, nomeadamente: recursos naturais e ambiente, hidrologia e recursos hídricos, ordenamento do 
território, planeamento e exploração de recursos geológicos, gestão de infra-estruturas, urbanismo e 
transportes. Preparação e apresentação de seminários.

10.4.1.5. Syllabus:
The program of the course consists of a series of seminars in various application domains, including: 
natural resources and environment, hydrology and water resources, land use, planning and exploitation of 
geological resources, infrastructure management, urban planning, transport. 
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10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular

A variedade dos temas abordados nos seminários dará aos alunos a perceção da ampla aplicação dos 
sistemas de informação geográfica e das particularidades do seu desenho e implementação.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The variety of the subjects of the seminaries will give the students the perception of the wide application of 
GIS and of the particularities of their design and implementation. 

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular é composta essencialmente por aulas teórico-práticas onde serão apresentados 
casos de estudo nomeadamente, projectos de SIG Municipais e institucionais e aplicações sectoriais de 
SIG em projectos concretos. As aulas de orientação tutorial serão dedicadas ao acompanhamento do 
trabalho individual do aluno.
A avaliação é efetuada com base no trabalho (relatório) de análise crítica a um dos seminários e respetiva 
apresentação.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course consists mainly of practical classes where case studies will be presented, in particular, 
institutional and Municipal GIS projects and sectoral applications of GIS in specific projects. The tutorial 
classes will be devoted to the monitoring of individual student work.
The evaluation is made based on the work (report) of critical analysis to one of the seminars and respective 
presentation.

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

A apresentação de casos reais de aplicações de sistemas de informação geográfica permitirá ao aluno 
adquirir competências no desenho e implementação de sistemas de informação geográfica em diferentes 
domínios de aplicação. O trabalho individual permitir-lhe-á desenvolver as capacidades de análise crítica e 
de comunicação.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of real cases of geographic information systems applications allows the students to 
acquire skills in the design and implementation of geographic information systems in different application 
domains. The individual work will allow them to develop the skills of critical analysis and communication.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Gurnell & Montgomery (2007). Hydrological Applications of GIS (Advances in Hydrological Processes). 
John Wiley & Sons. New York.
Goodchild, Steyaert, Parks, Johnston, & 3 more (1996). GIS and Environmental Modeling: Progress and 
Research Issues. John Wiley & Sons
Huxhold, W. & Levinsohn, A. G. (1995). Managing Geographic Information System Projects. New York: 
Oxford University Press.
Tomlinson, R. (2011). Thinking About GIS: Geographic Information System Planning for Managers (4ª ed.). 
ESRI Press.

Mapa XIV - Produção e Qualidade de Informação Geográfica/Production and Quality of Geographic 
Information-OPÇÃO

10.4.1.1. Unidade curricular:
Produção e Qualidade de Informação Geográfica/Production and Quality of Geographic Information-
OPÇÃO

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Helena Maria Neto Paixão Vasquez Fernandez Martins - 11,5 TP; 15 P; 2,5 OT

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Clara Simão Lopes –– 11 TP; 15 P; 2,5 OT

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):
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Um aluno que complete a UC deverá:
- conhecer e compreender as técnicas de produção de cartografia e aquisição de informação geográfica 
bem como as normas e especificações aplicáveis;
- conhecer e compreender normas para avaliação da qualidade de informação geográfica;
- ser capaz de realizar testes para avaliar a qualidade de conjuntos de dados geográficos

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
A student who completes the course should:
- Know and understand the mapping production techniques and geographic information acquisition and 
applicable standards and specifications;
- Know and understand standards for assessing the quality of geographic information;
- Be able to perform tests to evaluate the quality of spatial data sets.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
I – Aspetos da produção cartográfica.
• Produção de cartografia: modelos topográfico e fotogramétrico.
• Conversão analógico-digital de cartografia vetorial e de ortofotomapas.
• Coerência e consistência. Simbologia e toponímia. Catálogo de objetos.
• Generalização cartográfica: critérios de classificação, simbologia e edição.
II – Normalização e análise de qualidade de informação geográfica
• Introdução.
• Conceitos.
• Propósito e organismos de normalização.
• Normas ISO relacionadas com a qualidade de informação geográfica.
• Elementos de qualidade.
• Tipos de análise de qualidade.
• Medidas para análise de qualidade.
• Representação espacial de medidas de qualidade.
III – Casos de estudo
• Controlo posicional: amostragem, localização e análise estatística.
• Avaliação da completude e exatidão temática de conjuntos de dados geográficos.

10.4.1.5. Syllabus:
I - Aspects of cartographic production.
• Mapping production: topographic and photogrammetric models.
• Analog-to-Digital conversion of vector maps and orthophotomaps.
• Coherence and consistency. Symbols and place names. Catalog objects.
• Cartographic Generalization: classification criteria, symbology and editing.
II - Standardization and quality analysis of geographic information
• Introduction.
• Concepts.
• Purpose and standardization bodies.
• ISO standards related to the quality of geographic information.
• Quality elements.
• Quality analysis types.
• Measures for quality analysis.
• Spatial representation of quality measures.
III - Case studies
• Positional control: sampling location and statistical analysis.
• Evaluation of completeness and thematic accuracy of spatial data sets.

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

Sendo objetivos da unidade curricular a obtenção de competências para aquisição de informação 
geográfica e realização de testes para verificação da qualidade de conjuntos de dados geográficos, o 
programa da unidade curricular está focado nos principais modelos nacionais de produção cartográfica e 
nas principais normas internacionais para análise de qualidade de informação geográfica. A apresentação 
de casos de estudos facilita e consolida a compreensão das matérias abordadas.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Being objectives of the course to acquire skills for the acquisition of geographic information and to check 
the quality of spatial data sets, the course program is focused on the main national models of cartographic 
production and the main international standards for quality analysis of geographic information. The 
presentation of case studies facilitates and consolidates the comprehension of the subjects covered.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Nas aulas teórico-práticas é utilizado o método expositivo com recurso a projetor de slides. 
Nas aulas práticas os docentes complementam o ensino, apresentando exemplos, e os alunos realizam 
trabalho prático.
As aulas de orientação tutorial destinam-se ao acompanhamento do trabalho individual do aluno.
A avaliação é efetuada com base no trabalho prático, respetivo relatório e apresentação. 

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In practical classes it is used the lecture method using a slide projector.
In practical classes the teachers complement the teaching presenting examples and students undertake 
practical work.
The tutorial lessons are intended to monitor individual student work.

The evaluation is made based on practical work, respective report and presentation.

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

aprendizagem da unidade curricular (3000 caracteres)
A metodologia de ensino baseia-se em aulas teórico-práticas para apresentação das matérias de estudo. O 
conhecimento é, posteriormente, consolidado com a análise de alguns exemplos e com a realização de 
trabalhos práticos em aulas práticas. O aluno realizará em ambiente académico alguns dos trabalhos que 
poderá vir a realizar no decorrer da sua vida profissional como, por exemplo, o controlo de qualidade e a 
validação de produtos cartográficos. 

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology is based on theoretical and practical lessons for the presentation of study 
materials. Knowledge is subsequently consolidated with the analysis of some examples and the practical 
work in practical classes. The student will perform in an academic environment some of the work which 
may do in the course of his professional life as, for example, quality control and validation of cartographic 
products. 

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Diapositivos das aulas.
Matos, João (2001) - Fundamentos de Informação Geográfica. Ed. Lidel.
Normas Técnicas de Produção e Reprodução de Cartografia e Ortofotocartografia à escala 1:2 000 e à 
escala 1:10 000. IGP.
ISO 19113:2002 Geographic Information – Quality Principles
ISO 19114:2003 Geographic Information – Quality Evaluation Procedures
www.dgterritorio.pt
www.igeoe.pt
www.hidrográfico.pt

Mapa XIV - Transportes/ Transport - OPÇÃO

10.4.1.1. Unidade curricular:
Transportes/ Transport - OPÇÃO

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Celeste Barroso Gameiro -15 T; 15 TP

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
NA

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

Habilitar os alunos no que respeita ao conhecimento das atividades de transporte de pessoas e bens nas 
suas componentes económica, social, tecnológica e ambiental, e disponibilizar-lhes metodologias 
correntes de recolha e tratamento da informação. 
Fornecer a informação necessária, na forma de parâmetros, rácios e indicadores, para a representação 
espacial e caracterização adequada da área sectorial dos transportes num sistema de informação 
geográfica.
O aluno estará apto a identificar, recolher e analisar informação que caracteriza a oferta e a procura em 
uma rede de transportes.
O aluno deverá ser capaz de compreender a problemática dos transportes, podendo num trabalho real e 
num contexto multidisciplinar dar um contributo do ponto de vista dos Transportes.
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10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Enable students with regard to knowledge of the activities of transport of people and goods in its 
economic, social, technological and environmental, and provide them with current methodologies for 
collecting and processing information.

Provide the necessary information in the form of parameters, ratios and indicators for the spatial 
representation and adequate characterization of the sectoral area of transport into a geographic 
information system.

The student will be able to identify, collect and analyze information that characterizes the supply and 
demand in a transport network.

The student should be able to understand the problems of transport, which can in a real work in a 
multidisciplinary context and to contribute from the perspective of Transport.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Tipologias de Meios e Modos de Transporte, classificação tecnológica, modal e espacial.
Transporte coletivo, características, parâmetros da escolha de um modo de transporte coletivo.
Segurança Rodoviária, conceitos, dados de sinistralidade, análise custo benefício.
Transportes Suaves e Moderação de Tráfego, rede pedonal, rede ciclável, acalmia de tráfego.
Transportes Partilhados, carpooling, carsharing, táxi, coletivo, bike-sharing, princípios de funcionamento, 
principais vantagens e inconvenientes.
Soluções de Transporte Flexível, transportes públicos flexíveis uma resposta às necessidades de 
mobilidade, conceito, tipologias de serviços, arquitetura do serviço, custos de funcionamento.
O Transporte Ferroviário, breve perspetiva histórica, Infraestruturas e funcionamento.
Rede Viária - princípios de planeamento e desenho, transporte individual motorizado.
Estacionamento, elemento fundamental da política de mobilidade, caracterização da procura e da oferta, 
inquéritos ao estacionamento.

10.4.1.5. Syllabus:
Means and modes of transport, technology rating, modal and spatial.

Public transport, characteristics, parameters, choosing a public transport mode.

Road Safety concepts, accident data, cost-benefit analysis.

Smooth Transport and Traffic Moderation, pedestrian network, cycling network, traffic calming.

Shared transportation, carpooling, carsharing, taxi, collective, bike-sharing, operating principles, main 
advantages and disadvantages.
Soft Carrying solutions, flexible public transport an answer to mobility needs, concept, service types, 
service architecture, operating costs.
The Rail, brief historical perspective, Infrastructure and operation.
Roads, principles of planning and design, individual motorized transport.
Parking, fundamental element of mobility policy, characterization of demand and supply, surveys the 
parking lot.

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

A exposição dos conteúdos programáticos com a especificação das variáveis de caracterização do 
funcionamento dos vários modos de transporte, bem como a caracterização da procura nas suas vertentes 
espacial e temporal contribuem para capacitar os alunos na problemática dos transportes dando- lhes 
conhecimentos para recolha e tratamento da informação relevante da atividade de transporte.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The exhibition of the syllabus with the specification of descriptive variables of the functioning of the 
various modes of transport, as well as the characterization of demand in its spatial and temporal aspects 
contribute to enable students in the transport problem giving them knowledge for collecting and 
processing relevant information of the transport activity.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As aulas irão funcionar em regime presencial e em regime de ensino à distância.
A distribuição do tempo de contacto é 25% presencial e 75% à distância.
Os conteúdos programáticos serão apresentados aos alunos mediante a utilização de diapositivos.
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Os alunos Irão poder aplicar os conhecimentos teóricos e teórico/práticos obtidos através de um trabalho 
prático onde terão a oportunidade de praticar os conceitos dados num contexto real. 
Método de avaliação: Trabalho final - 40%; apresentação e discussão – 20% e exame – 40%.
Componente E-Learning: 1) Sessões síncronas Professor/Turma; Sessões de videoconferência - 
Professor/Aluno; 2) Fórum de discussão, Acesso a conteúdos da Plataforma.
Componente presencial (que poderá ser substituído por videoconferência)

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The classes will work on classroom-based and distance education system.
The distribution of the contact time is 25% and 75% face distance.
The syllabus will be presented to students by using slides.
The Iranian students to apply the theoretical knowledge and theoretical / practical obtained through 
practical work where they will have the opportunity to practice the concepts data in a real context.
Assessment Method: Final work - 40%; presentation and discussion - 20% and exam - 40%.
Component E-Learning: 1) synchronous Sessions teacher / class; Videoconference sessions - teacher / 
student; 2) Discussion Forum Access Platform contents.
Face component (which may be replaced by video conference)

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

A exposição nas aulas, por parte do docente, dos conteúdos programáticos aliada à realização, pelo aluno, 
de um trabalho prático sobre uma situação real e problemática do ponto de vista dos transportes capacita 
o aluno a estruturar a informação necessária para caracterizar o sistema de transportes em estudo. A 
informação necessária para descrever a problemática, quer do ponto de vista da procura ou da oferta, 
sobre a forma de parâmetros, índices, indicadores, rácios, níveis, entre outros, exige capacidade de 
identificação, de recolha e de análise de informação que caracteriza a oferta e a procura num sistema de 
transportes.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The exhibition in class by the teacher, the syllabus coupled with the realization by the student, practical 
work on a real situation and problems of the transport point of view enables the student to structure the 
information needed to characterize the transport system in study. The information needed to describe the 
problem, from the point of view of demand or supply on the form parameters, indices, ratios, levels, among 
others, requires identification capability, collection and analysis of information that characterizes the 
supply and demand in the transport system.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
APA (2010): Projeto Mobilidade Sustentável - Manual de Boas Práticas para uma Mobilidade Sustentável 
(volume II), Amadora, Agência Portuguesa do Ambiente.
IMTT (2011 a): Tipologias de Meios e Modos de Transporte, Coleção de Brochuras Técnicas/Temáticas do 
Pacote da Mobilidade, IMTT/Transitec 2011.
IMTT (2011 b): Rede Pedonal - Princípios de Planeamento e Desenho, Coleção de Brochuras 
Técnicas/Temáticas do Pacote da Mobilidade, IMTT/Transitec 2011.
IMTT (2011 c): Glossário, Coleção de Brochuras Técnicas/Temáticas do Pacote da Mobilidade, 
Teles, P.; Pereira, C. e Silva, P. (coord.) (2007): Guia Acessibilidade e Mobilidade para Todos - 
Apontamentos para uma melhor interpretação do DL 163/2006 de 8 de agosto, Lisboa, SNRIPD.
ANSR (2014): Sinistralidade Rodoviária em Portugal.

Mapa XIV - Bases de dados espaciais/Spatial Data Bases

10.4.1.1. Unidade curricular:
Bases de dados espaciais/Spatial Data Bases

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Carlos Machado Jesus - 15 T

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Pedro Miguel Mendes Guerreiro - 30 TP
José Rodrigues - 15 TP

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):
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A informação espacial possui características que a tornam específica e que obriga à utilização de recursos 
informáticos igualmente específicos que, associados a técnicas especiais, permitem que o seu 
processamento se efetue.
A perceção desta complexidade e o respetivo entendimento é central nesta unidade curricular, se bem que 
não se ultrapasse o limiar introdutório por razões óbvias de tempo e contexto formativo.
Torna-se, portanto, imperioso possuir conhecimentos sobre a caracterização da informação e das 
estruturas de dados espaciais que irão possibilitar o seu armazenamento, a sua organização, gestão e 
manutenção – as bases de dados (relacionais ou não relacionais).

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Spatial information has characteristics that make it specific and requires the use of equally specific 
computing resources that, combined with special techniques allow the data processing.
The perception of this complexity and the appropriate understanding is central in this course, although it 
does not exceed the introductory threshold for obvious reasons of time and training context.
It is imperative to have knowledge about the characterization of the information and the spatial data 
structures that will enable their storage, their organization, management and maintenance of databases 
(relational or non-relational).

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Os tópicos a lecionar são os seguintes:
(1) Introdução aos SGBD – Conceito de base de dados. Importância e classificação dos sistemas de 
informação. Caracterização das bases de dados relacionais e não relacionais.
(2) Análise da informação – Entidades de informação. Conceito de objeto (propriedades alfa-numéricas, 
numéricas, lógicas e espaciais). Identificação e caracterização da informação temporal e espacial
(3) Bases de dados relacionais – Normalização da informação. Tabelas. Relacionamento. Indexação de 
tabelas. Gestão e manutenção de bases de dados relacionais. Álgebra relacional. Fundamentos da 
linguagem SQL. Pesquisas com critérios.
(4) Bases de dados não relacionais – Tipos de bases de dados noSQL. Coleções. Gestão de coleções. 
Indexação
(5) Rotinas de interrogação com recurso a funções de processamento e análise com dados espaciais
(6) Uso de aplicações informáticas externas de interface para edição, atualização e consulta de dados em 
bases de dados espaciais SQL e noSQL

10.4.1.5. Syllabus:
The topics to teach are:
(1) Introduction to DBMS - database concept. Importance and classification of information systems. 
Characterization of relational and non-relational databases.
(2) Information analysis - information entities. Object concept (alphanumeric, numerical , logical and spatial 
properties). Identification and characterization of the temporal and spatial information.
(3) Relational databases - Standardization information. Tables. Relationships. Indexing of tables. 
Management and maintenance of relational databases . Relational algebra. Fundamentals of SQL. 
Advanced search on criteria.
(4) Non-relational databases - Types of NoSQL databases. Collections. Collections management. Indexing.
(5) Querying spatial data, using processing and analysis functions.
(6) Using external applications to edit, update and query data, using SQL and noSQL spatial databases.

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

O programa da unidade curricular foi especialmente concebido para poder proporcionar uma perceção 
integrada de todo o processo que envolve a gestão da informação espacial sob a ótica informática.
Apresenta-se uma introdução aos sistemas de gestão de bases de dados, relacionais e não relacionais e à 
necessidade de uma análise da informação como contexto necessário para se entenderem os 
desenvolvimentos curriculares posteriores e, consequentemente, facilitar uma perceção global da gestão 
da informação.
A criação de bases de dados, a aquisição da informação, a sua conformidade e validação constituem 
preocupações muito importantes e são objeto de um cuidado especial na vertente prática da unidade 
curricular. 
As fases subsequentes e uma vez criado o suporte informático de armazenamento da informação, incluem 
a gestão e a pesquisa de informação, mediante a aplicação de técnicas apropriadas, justificadas por 
contextos igualmente apropriados.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course program has been specially designed in order to provide an integrated perception of the whole 
process involving the management of spatial information from the advanced user viewpoint. 
It presents an introduction to database management systems, relational and non-relational, and the need 
for information analysis as a necessary context to understand the subsequent curricular developments 
and hence facilitate a global perception of the information management.
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The creation of databases, the acquisition of information, its compliance and validation are very important 
concerns and are the object of special care in the practical part of the course.
Subsequent phases, once created the electronic format for storing the information, includes management 
and querying of data, by applying the appropriate techniques, justified by equally suitable contexts.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conceitos são apresentados aos alunos mediante a utilização de diapositivos, com suporte lógico 
apropriado. Desta forma os conceitos serão facilmente experimentados num contexto prático e explorando 
uma lógica do 'what if'. 
Para consolidação dos conhecimentos será proposto um trabalho prático de desenvolvimento onde os 
alunos têm a oportunidade de verificar e experimentar soluções adiantadas no contexto teórico e 
experimentadas de forma isolada.
Método de avaliação: Trabalho final - 40%; apresentação e discussão – 40% e exame – 20%. 
Componente E-Learning: 1) Sessões síncronas Professor/Turma; Sessões de videoconferência - 
Professor/Aluno; 2) Fórum de discussão, Acesso a conteúdos da Plataforma.
Componente presencial (que poderá ser substituído por videoconferência): Conjunto selecionado de aulas 
teóricas e práticas, e apresentação e discussão do Projeto Final.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Concepts are introduced to the students through the use of slides in a computer room with the appropriate 
software considering the curriculum content of the course. This way the concepts are easily experienced in 
a practical context and exploring a logic of 'what if'.
To consolidate the knowledge, the students will develop a practical work, where they will have the 
opportunity to see and experience the solutions proposed in the theoretical context and try them in a more 
'realistic way'.
Evaluation methods: practical work - 40%, presentation and discussion - 40%, final exam - 20%.
E-learning component: 1) Synchronous teacher/class sessions; Teacher/student video conference 
sessions; 2) Discussion forums, content distributed in e-learning platform.
Presential component (may be replaced by video conference): Selected classes and presentation and 
discussion of the final project.

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

Os objetivos da unidade curricular estão direcionados para uma perceção, se bem que introdutória, dos 
conceitos relacionados com a informação espacial, desde o seu reconhecimento, identificação e 
classificação, ao armazenamento e à respetiva gestão.
Existe um momento de exposição – teórico – mas reduzido ao mínimo na sua duração, remetendo-se o 
esforço principal da aprendizagem na vertente prática. Aqui, numa fase inicial faz-se um reconhecimento 
individualizado dos conceitos, na sua utilização e comportamento para depois poder ser integrado num 
contexto mais amplo que o aproxime de um exercício 'mais real', o já mencionado trabalho prático.
Através de aplicações informáticas no domínio dos sistemas de informação geográfica o 
estudante/utilizador dispõe de uma interface gráfica e funcionalidades de produtividade que permitem a 
realização de operações de edição, análise e visualização de dados espaciais geograficamente 
referenciados, que lhe permitirá confrontar-se e resolver problemas de natureza prática e profissional.
Por se entender que a consolidação dos conhecimentos se pode verificar com mais êxito se existir um 
contexto prático envolvente associado, inclui-se um trabalho prático de desenvolvimento onde os alunos 
podem ter a oportunidade de verificar e experimentar soluções adiantadas no contexto teórico e 
experimentadas de forma isolada.
Este trabalho é o elemento principal da avaliação da unidade curricular (80%). Nele os alunos refletem a 
sua aprendizagem e experimentam as diferentes opções para poder ultrapassar os obstáculos que na 
prática acontecem com a gestão da informação.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The objectives of the course are targeted for a global perception, although introductory, concepts related 
to spatial information, considering all stages: recognition, identification and classification, storage and 
respective management.
There is a moment of exposure - theoretical - but minimized in the duration, referring the main effort of 
learning to the practical side of the course. Here, at an early stage, an individualized recognition of 
concepts is achieved, considering their use and behaviour, as well as their integration in a broader context 
that the approach of a more real' exercise can favour – the aforementioned practical work.
Using Geographic Information System software, the student will have a graphical user interface and 
productivity functionalities to allow them to edit, analysis and visualize spatial data, much as they will 
encounter in their professional live.
On the grounds that the consolidation of knowledge can be more successful if there is a practical context, 
there exists a practical work, where the student can experiment, verify and develop the solutions proposed 
in classes.
This work assignment is the main element of evaluation of the course (80%). In it, students reflect their 
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learning and experience the different options in order to overcome the obstacles which in practice happen 
in the management of information.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Tecnologia de Bases de Dados, Pereira L., Publicações Universia (ISBN 9727221432)
Introduction to Database Systems, Date C., Addison Wesley Longman (ISBN 0201834582)
Introdução ao SQL, Felisberto P., Biblioteca-EST
Using SQL, Groff J., Weinberg P., Mcgraw-Hill Osborne Media (ISBN 007881524)
Regina O. Obe and Leo S. Hsu (2015). PostGIS in Action. 2nd edition. Manning publication co., 600 p. (ISBN 
9781617291395)
Spatial Databases with Application to GIS, Philippe Rigaux, Michel Scholl, Agnès Voisard, Elsevier Inc 
(ISBN: 978-1-55860-588-6)
Erik Westra (2014). Building Mapping Applications with QGIS. Packt Publishing (ISBN 9781783984664)
SQL – Structured Query Language, Damas L., FCA Editora Informática (ISBN 9727221882)
MongoDB in Action. Manning Publications, Kyle Banker (2011) (ISBN 9781935182870)
MongoDB: The Definitive Guide, Kristina Chodorow (2013), 2nd Edition. O'Reilly Media. (ISBN: 978-1-449-
34468-9)
http://www.ualg.pt (tutoria electrónica)
http://www.mongodb.org

Mapa XIV - Novas Tecnologias Aplicadas à Gestão da Rega/New Technologies for Irrigation Water 
Management -OPÇÃO

10.4.1.1. Unidade curricular:
Novas Tecnologias Aplicadas à Gestão da Rega/New Technologies for Irrigation Water Management 
-OPÇÃO

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Celestina Maria Gago Pedras– 11.5 T; 15P, 2.5 OT

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Fernando Martins– 11 T; 15P, 2.5 OT

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

O objetivo é fornecer ao aluno conhecimento e ferramentas necessárias à avaliação, planeamento e 
implementação das estratégias para a gestão sustentável da água em regadio (a nível da parcela e na 
região hidrográfica) usando Tecnologias de Deteção Remota (TDR). No final deste módulo deverão ter 
adquirido conhecimentos para:
1.analisar os métodos que permitem determinar as necessidades hídricas das plantas
2.avaliar um sistema de rega e seu desempenho a nível técnico, económico e ambiental
3.avaliar o efeito de diferentes práticas de gestão e condução no desempenho da rega
4. relacionar índices de vegetação, obtidos das DTR, com o estado hídrico da planta e evapotranspiração
5.desenvolver sistemas de apoio à decisão para relacionar informação sobre o coberto vegetal à escala 
espacial e temporal com as instruções que visam melhorar o desempenho rega, a fim de maximizar a 
eficiência do uso da água, melhorar a sustentabilidade e minimizar os efeitos negativos sobre o meio 
ambiente

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit (UC) should provide the student with knowledge and skills to assess, plan, execute and 
implement sustainable strategies on water management at farm and hydrographic regions level, using 
remote sensing technologies. By the end of the module, students should have acquired:
• knowledge of methods for quantifying irrigation need. 
• understanding to evaluate inputs and outputs of a specific irrigation system, and its performance in 
technical, economic and environmental terms. 
• knowledge to evaluate the effect of different irrigation scheduling practices on irrigation performance. 
• Understanding remote sensing technologies and relate vegetation indexes with water status and 
evapotranspiration. 
• knowledge to develop decision support systems to link information, on spatial and temporal water stress 
with instructions for site-specific irrigation system, to maximize water use efficiency, improve 
sustainability, and minimize negative effects on environment.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
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1.Parâmetros meteorológicos: evapotranspiração
2.Resposta das culturas ao uso eficiente da água
3.Relações planta-água-solo, respostas das plantas ao deficit hídrico.
4.Necessidades hídricas das culturas e condução da rega
5.Sistemas de rega
6.Sustentabilidade da agricultura de regadio: práticas que visam melhorar o desempenho da rega e que 
sejam simultaneamente ambientalmente corretas e economicamente viáveis
7.Deteção remota na gestão da rega.
8.Interação da energia eletromagnética com a vegetação 
9.Sensores e plataformas para a gestão da rega
10.Índices de Vegetação aplicados à avaliação da área foliar, clorofila, carbono 
11.Relação entre os índices de vegetação e o índice de stress hídrico 
12.Instrumentos de medição in situ da humidade e da condutividade elétrica do solo. Medição in situ da 
clorofila
13.Cálculo da biomassa e do sequestro de carbono com base nas equações alométricas
14.Validação dos modelos obtidos pelas técnicas da deteção remota
15.Casos de estudo

10.4.1.5. Syllabus:
•Meteorological parameters and evapotranspiration
•Crop response to water use efficiency 
•Basics of plant-water-soil relations, responses of plants to water deficit
•Crop water requirements and practical irrigation scheduling
•Irrigation systems
•Sustainable irrigated agriculture: irrigation practices environmentally friendly, economically viable and 
lead to high irrigation performance
•Apply remote sensing methodolog. in irrigation water management
•Determine Interaction of electromagnetic energy with vegetation
•Sensors and platforms used in irrigation water management
•Vegetation Indexes applied to the evaluation of leaf area, chlorophyll, carbon
•Relationship between vegetation index and water deficit index
•Measuring instruments in situ soil moisture and soil electrical conductivity
•Measurement in situ chlorophyll
•Determination of biomass and carbon sequestration - Allometric equations
•Validation of models obtained by the remote sensing techniques
•Case studies

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

O conteúdo desta unidade curricular abrange o domínio das metodologias de deteção remota que podem 
ser aplicadas ao estudo de gestão dos sistemas de rega. Essas metodologias permitem implementar 
estratégias ambientalmente sustentáveis em relação ao uso benéfico da água e à sua conservação.
A aplicação dos conceitos teóricos a exercícios específicos no domínio da rega prepara os alunos para a 
utilização da gestão e avaliação de sistemas de rega e suas relações com as tecnologias de deteção 
remota. Nos seminários os alunos são encorajados para realizarem consulta, interpretação e análise de 
artigos de pesquisa que abordem as mais diversas metodologias na área da gestão da água. O 
desenvolvimento de casos de estudo com a aplicação de modelos e / ou sistemas de apoio à decisão no 
âmbito da otimização do uso da água, irá permitir de forma interativa aplicar os conteúdos programáticos 
e deste modo alcançar os objetivos propostos para a unidade curricular.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The content of this curricular unit covers the domains of remote sensing methodologies that can be 
applied to the study of management systems used in irrigation. These methodologies should allow 
environmentally sustainable strategies in relation to beneficial water use and its conservation.
The application of the theoretical knowledge to solve specific problems in the irrigation domain prepares 
the students for understanding the management and evaluation of irrigation systems and its relations with 
remote sensing technologies. In the seminars the students are encouraged in a query, analysis and 
interpretation of research papers that address the diverse thematic approaches in those study areas. The 
development of case studies with decision support system tools, that aim optimizing water use, will allow 
interactively to learn the syllabus of the curricular unit and reach its objectives.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O tempo total de trabalho inclui tempo de contacto com aulas presenciais (25%), aulas com ensino à 
distancia (75%), estudo autónomo e avaliações. O tempo de contacto organiza-se em aulas teórico-práticas 
para a aprendizagem de novos conceitos e para a realização de trabalhos práticos, em laboratório de 
informática, com acompanhamento do docente. A avaliação de conhecimentos e competências adquiridos 
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inclui uma prova escrita, constituída por um conjunto de questões relativas aos conteúdos programáticos, 
e uma apresentação oral de um trabalho prático. Nas aulas teórico-práticas faz-se a aplicação dos 
conhecimentos analisando e discutindo artigos científicos, e/ou os resultados de experiências ou estudos.
A avaliação é feita por frequência com um peso de 70% ou por exame final. O exame final corresponde ao 
exame teórico escrito, aborda todos os conteúdos da unidade curricular e tem um peso de 70%. O trabalho 
prático tem um peso de 20%.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The total working time includes classroom setting (25%), online learning classes (75%), autonomous study 
and evaluations. The contact time is organized into theoretical-practical classes for learning the new 
concepts and to accomplish practical works in the computer lab and in the field, with the teacher 
supervision. The assessment of the acquired knowledge and skills includes a written test, consisting of a 
set of issues related to the syllabus, and an oral presentation of a practical work.
The theoretical-practical classes will take place with the use of lecture method and multimedia instruments. 
The practical classes take place in computer lab and the students participate/solve/apply the theoretical 
concepts. 
The student’s evaluation is made by written test which weight 70% or a final exam. In the final exam a 
theoretical written questionnaire includes all syllabus of the curricular unit and weight 70% of the final 
grade. The practical work weight 30% of the final grade.

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

De acordo com a metodologia de ensino adotada nesta UC, o estudante começa por adquirir os conceitos 
fundamentais que lhe permitem identificar e compreender os conhecimentos de deteção remota e as 
necessidades em rega das culturas.
Estas metodologias são estendidas aos sistemas de rega e às estratégias ambientalmente sustentáveis no 
que se refere ao uso benéfico da água e à sua conservação. Estes conceitos são complementados e 
consolidados com o estudo e análise de casos práticos desenvolvidos, em contexto de sala de aula, 
utilizando modelos e sistemas de apoio à decisão para a otimização do uso da água.
Para integração de conhecimentos e consolidação de competências o estudante desenvolverá 
autonomamente um trabalho teórico-prático com acompanhamento e orientação tutorial. A apresentação 
dos resultados do trabalho prático visa ainda estimular e desenvolver competências de comunicação, oral 
e escrita, de resultados e conclusões.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
According to the teaching methodology adopted in this UC, the student begins by acquiring the 
fundamental concepts that enable him to understand remote sensing and crop water requirements 
concepts. 
These concepts are complemented and consolidated by the study and the analysis of case studies and 
resolution of problems developed in classroom context, using models and decision support systems for 
optimizing the water use. For knowledge integration and consolidation of skills, students will develop a 
theoretical-practical work, with autonomy but also with help and tutorial supervision.
The presentation of results from the practical work also aims to stimulate and to develop communication 
competencies, oral and written.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Allen RG, Pereira LS, Raes D, Smith M., 1998. Crop Evapotranspiration. Guidelines for Computing Crop 
Water Requirements. FAO Irrig. Drain. Pap. 56, FAO, Rome, 300 p. 
Doorenbos, J, Kassam, A, 1979. Yield response to water, Irrigation and drainage paper 33, FAO, Roma.
Hillel, D, 1987 Advances in irrigation (4 vol.), Academic press, New York.
Tarjuelo, J.M. 2005. El Riego por Aspersion y su Tecnología, 3ª ed., Mundi-Prensa, Madrid. 581 pp.
Pedras, CMG, Pereira, LS, Gonçalves, JM, 2009. Multicriteria analysis for design and evaluation of 
microirrigation systems. The DSS MIRRIG. Agricultural Water Management 96(4): 691–701.
Pereira, LS, 2004. Necessidades de água e métodos de rega. Coleção Euroagro, Publ Europa–América. 
Lisboa. 
Gashaw, A., 2013. Irrigation Potential Analysis Using GIS and Remote Sensing: Irrigation potential 
Suitability analysis & water management. LAP LAMBERT, Academic Publishing.

Mapa XIV - Programação para Sistemas de Informação Geográfica/ GIS programming - OPÇÃO

10.4.1.1. Unidade curricular:
Programação para Sistemas de Informação Geográfica/ GIS programming - OPÇÃO

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Inácio de Jesus Rodrigues - T:15; P:40; OT:5 (25% presencial e 75% ensino à distância)
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10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
NA

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

O presente curso é orientado para a criação, desenvolvimento e implementação de rotinas para 
automatização de operações de geoprocessamento para sistemas de informação geográfica. Pretende-se 
que o estudante desenvolva competências de programação que permita utilizar uma linguagem de 
programação de alto nível e recorrer a livrarias quer de domínio quer associadas a programas comerciais 
para implementação de rotinas para exploração, manipulação e análise de dados espaciais.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objectives of this course are the development and implementation of computer scripts to process 
geographical data. The students will develop programming skills to enable them the ability to build 
routines for spatial data processing and analysis and apply them to solve problems.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos de programação e introdução à linguagem python.
2. Problemas, algoritmos e estruturas de dados. 
3. Elaboração de rotinas de geoprocessamento com recurso a diversas bibliotecas nomeadamente arcpy, 
gdal e psycopg.
4. Exemplos e casos de estudos.

10.4.1.5. Syllabus:
1. Introduction to the python programming language.
2. Problems, algorithms and data sctructures.
3. Algorithms and development of geoprocessing routines using libraries such as arcpy, gdal and 
psycopg.
4. Examples and case studies.

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

Os conceitos de problema, algoritmo e sua conexão com estruturas de dados permitirão ao estudante 
desenvolver a capacidade de identificar, formalizar e organizar sequências de operações para a criação de 
algoritmos. Os conhecimentos de base da linguagem de programação python e da livraria arcpy permitirão 
a implementação de algoritmos, sob a forma de scripts para correr tendo o software arcgis desktop como 
plataforma.
A aprendizagem da linguagem de programação python e o conhecimento de livrarias de domínio público 
ou de código aberto, com funcionalidade de processamento de dados espaciais, permitirão ao estudante 
adquirir a capacidade para desenvolver rotinas para a resolução problemas no domínio dos sistemas de 
informação geográfica.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The python programming language is a powerful programming language, easy to learn, and extensively 
used by the community to develop geoprocessing tools. The concepts of problema, algorithm and data 
structures will allow students to develop customized geoprocessing tools to solve spatial problems. There 
are also some free and open source libraries available for GIS developers such as gdal and psycopg that 
can be used with python programming language. 
These knowledge will enable students to develop scripts and apply them to solve spatial problems.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas são dedicadas à apresentação de conceitos e metodologias orientadas para a resolução 
de problemas e, nas aulas práticas o aluno desenvolve a sua aplicação com recursos a linguagens de 
programação e rotinas/objetos disponíveis em livrarias. As sessões de orientação tutorial são usadas para 
o esclarecimento de dúvidas. 
A avaliação decorre com a realização de um trabalho prático autónomo e sua apresentação e um exame 
final.
Método de avaliação: Trabalho final - 40%; apresentação e discussão – 40% e exame – 20%. 
Componente E-Learning: 1) Sessões síncronas Professor/Turma; Sessões de videoconferência - 
Professor/Aluno; 2) Fórum de discussão, Acesso a conteúdos da Plataforma.
Componente presencial (que poderá ser substituído por videoconferência): Conjunto selecionado de aulas 
teóricas e práticas, e apresentação e discussão do Projeto Final.
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10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course includes lectures and lab classes. The lectures are dedicated to presentation concepts and 
discuss methodologies to solve problems. In lab classes students will develop applications combining 
objects from external libraries to produce their own routines. Tutorial sessions will be used to discuss 
questions and problems.
The assesment will be done by the implementation of a project and a presentation and discussion of the 
work done, and a final exam.
Evaluation methods: practical work - 40%, presentation and discussion - 40%, final exam - 20%.
E-learning component: 1) Synchronous teacher/class sessions; Teacher/student video conference 
sessions; 2) Discussion forums, content distributed in e-learning platform.
Presential component (may be replaced by video conference): Selected classes and presentation and 
discussion of the final project.

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

A componente teórica da unidade curricular permite ao estudante a aprendizagem das estruturas 
presentes nas linguagens de programação orientadas para objetos, onde se inclui a linguagem python, e o 
conhecimento de bibliotecas a que poderá recorrer/utilizar para desenvolvimento de aplicações. A 
abordagem dos assuntos orientada por problemas, que vão sendo resolvidos pelo aluno com 
orientação/acompanhamento do professor nas aulas práticas, e o trabalho final realizado autonomamente 
pelo estudante permitem que este desenvolva competências de programação envolvendo dados e 
problemas espaciais em aplicações desktop. 

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical component of the course will provide students the fundamentals of programming, and the 
lab classes will enable the skills on programming languages structures, the knowledge on specific rules of 
python and resources provided by external libraries. The driven problems approach will help students to 
understand and solve real problems in the geographic information systems field.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-Westra, E. (2010). Python Geospatial Development. Packt publishing Dana Moore (2010). Professional 
Google App Engine Programmin. Wiley.
-Langtangen, H.P. (2009) Python scripting for computational science. Springer.
-Santiago, A. (2014). The book of Openlayers – theory and pratices. Leanup.
-Okabe, A., Boots, B. y Sugihara, K. (2000) Spatial TessellationsConcepts a Applications of Voronoi 
Diagrams. Wiley.
-de Berg, M.; van Kreveld, M.; Overmars, M.; Schwarzkopf, O. - Computational Geometry, Algorithms and 
Application. Springer-Verlag, 1998

Mapa XIV - Sistemas de Informação Geográfica — Avançado II/ Geographic information systems - advanced II

10.4.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Informação Geográfica — Avançado II/ Geographic information systems - advanced II

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Inácio de Jesus Rodrigues - T:15 P:52.5 OT:7.5

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
NA

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

O estudante deverá apropriar-se das competências que lhe permita constituir sistemas de informação 
geográfica organizando informação, conhecer os principais modelos para representação de redes e 
superfícies e saber adotar as estruturas adequadas a cada situação. Deverá também conhecer e saber 
utilizar corretamente as ferramentas e operadores de análise disponibilizados pelo softwares disponíveis 
no domínio dos SIG, aplicando-os na resolução de problemas concretos. 

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The students will develop the skills to set up geographic information systems, organizing information and 
choosing the appropriate data structures for geodata, and learn about the most common data models for 
network and surface models to enable adequate choices. Besides the knowledge of data models and data 
structures, students will be able to select and use the appropriate analysis tools to operate over each data 
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structure, as inputs, to produce derived data for spatial analysis and maps production. Special efforts will 
be made on case study problems to enable student skills on problem-solving.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Modelação de redes. Problemas do tipo “caminho mais curto/caminho mínimo”. Casos de estudo. 
Modelação de superfícies. Redes irregulares trianguladas; Estruturas matriciais; Metodologias para a 
criação de modelos de superfície; Modelos digitais de terreno e informação derivada: pendentes, declives, 
exposição, escoamentos, modelos de intervisibilidade e optimização de caminhos. Matrizes de custo. 
Problemas de localização. Visualização 3D. Casos de estudo.

10.4.1.5. Syllabus:
Network data models; Problems involving minimum paths and shortest paths. Surface models: Triangular 
irregular networks and Matricial structures. Methods to create surface models; Digital terrain models and 
derived data, visibility and distance tools. Case study problems.

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

Os conteúdos program. abrangem as principais vertentes de modelação de informação geográfica para 
representação de redes e de superfícies, bem como conjuntos de funcionalidades/operadores de análise 
baseados nas características espaciais e/ou valores de atributos. A sua apresentação é desenvolvida em 
aulas teóricas com definição de conceitos, de metodologias de seleção, organização e estruturação de 
dados e apresentação dos operadores e ferramentas de análise. As aulas práticas são orientadas para a 
resolução de problemas associados a casos de estudo onde o estudante tem oportunidade para 
implementar estruturas de dados e processá-las recorrendo a operadores/ferramentas disponíveis nos 
softwares de SIG. Durante as aulas práticas são usados softwares no domínio das aplicações desktop e 
dos sistemas de base de dados georrelacionais. Deste modo o estudante adquire conhecimentos e 
desenvolve as competências necessárias à conceção, criação e exploração de um sistema de informação 
geográfica

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The subjects covered by this course include the main data models for geographical data, data structures 
and tools for spatial analysis on network and surface models. The course is made of lectures where 
conceptual and methodological elements are delivered, and labs where students have the first oportunity 
to practice data input, data management , spatial analysis tools and data visualization, in a guided way. 
Case study problems are proposed to be analysed, studied and solved by students to develop their own 
autonomy

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O tempo de contacto organiza-se em aulas teóricas, práticas e sessões de orientação tutorial para 
esclarecimento de dúvidas. As metodologias de ensino incluem a apresentação de conceitos nas aulas 
teóricas ilustrados com casos de estudo e, nas aulas práticas, a resolução de exercícios e problemas 
recorrendo a softwares no domínio dos SIG, com acompanhamento por parte dos docentes. 
Método de avaliação: Trabalho final - 40%; apresentação e discussão – 40% e exame – 20%. 
Componente E-Learning: 1) Sessões síncronas Professor/Turma; Sessões de videoconferência - 
Professor/Aluno; 2) Fórum de discussão, Acesso a conteúdos da Plataforma.
Componente presencial (que poderá ser substituído por videoconferência): Conjunto selecionado de aulas 
teóricas e práticas, e apresentação e discussão do Projeto Final

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is organized in lectures, practical (laboratory) classes and tutorial sessions. The teaching 
methodologies include the presentation of concepts in lectures illustrated with case study examples, and 
in practical classes to solve exercises and problems using softwares in the field of GIS.
The evaluation will held by two parts, one theoretical and other practical. The practical part consists of 
making a practical work, and a technical report with oral presentation. The theoretical part will be evaluated 
by an exam. 
Evaluation methods: practical work - 40%, presentation and discussion - 40%, final exam - 20%.
E-learning component: 1) Synchronous teacher/class sessions; Teacher/student video conference 
sessions; 2) Discussion forums, content distributed in e-learning platform.
Presential component (may be replaced by video conference): Selected classes and presentation and 
discussion of the final project.

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

De acordo com os objetivos, nesta unidade curricular pretende-se que o estudante desenvolva um 
conjunto de competências que lhe permita quer a constituição/criação de sistemas de informação 
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geográfica quer a sua exploração nomeadamente através da realização e operações ligadas à consulta, 
processamento, análise e visualização de dados. O que requer uma consolidação dos conceitos ligados à 
organização e estruturação da informação e um conhecimento prático das diversas 
ferramentas/operadores de geoprocessamento disponibilizados pelos softwares no domínio dos SIG. 
Nesse sentido, quer as metodologias de ensino quer a incidência da avaliação nas componentes 
teórica/teórico-prática e prática estão orientadas para conduzir o estudante na aquisição de competências 
e conhecimentos nestas duas vertentes.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course is designed to provide students a set of skills that enable them to create and manage network 
and surfasse models in geographic informations systems. To achieve this abilities, the students must 
consolidate concepts and practice of organizing data and operating GIS softwares. Accordingly, the 
adopted teaching methodologies will drive students to this achievements reinforced by the assessment 
organized in two evaluation components.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-DEMEERS, M. N. - Fundamentals of Geographic Information Systems. John Wiley & Sons,
Inc., 1997.
-DRUCK, S.; Carvalho, M.S.; Câmara, G.; Monteiro, A.V.M. (eds) – Análise Espacial de Dados
Geográficos. Brasília, EMBRAPA, 2004 (ISBN: 85-7383-260-6). (http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/)
-CÂMARA, G.; Davis, C.; Monteiro, A.M. (eds). – Introdução à Ciência da Geoinformação.
< http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/index.html>, [acesso: Julho/2008]
-DRUCK, S.; Carvalho, M.S.; Câmara, G.; Monteiro, A.V.M. (eds) "Análise Espacial de Dados
Geográficos". Brasília, EMBRAPA, 2004 (ISBN: 85-7383-260-6) (http://www.dpi.inpe.
br/gilberto/livro/)
-JONES, C. - Geographical Information Systems and Computer Cartography. Pearson Education,
1999.
-MAGUIRE, D. J.; Goodchild, M. F.; Rhind, D. W. – Geographical Information Systems. Longman
Scientific & Technical, 1991.
-MATOS, J.L. – Fundamentos de Informação Geográfica. Lisboa, Lidel, 2001.

Mapa XIV - Gestão de Recursos Hídricos/Water Resources Management - OPÇÃO

10.4.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Recursos Hídricos/Water Resources Management - OPÇÃO

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Paulo Patrício Geraldes Monteiro - 15 T; 30 TP

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
NA

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

Nesta unidade curricular pretende-se compreender a dimensão da interferência humana no ciclo 
hidrológico, e a consequente necessidade da Gestão de Recursos Hídricos como base do conceito de 
manutenção quantitativa e qualitativa dos recursos, indispensável ao desenvolvimento económico e social 
mas igualmente indispensável para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Pretende-se que os 
alunos adquiram conhecimentos e consciência da necessidade da gestão sustentável de recursos 
hídricos, de acordo com a qual, a água deixa de ser encarada como apenas um recurso ao serviço da 
humanidade e passa a ser tratada como parte essencial do ecossistema global. Pretende-se igualmente 
uma familiarização com os instrumentos técnicos e legais envolvidos nesta problemática e com as 
ferramentas informáticas mais avançadas para lidar com estes problemas. Nomeadamente modelos 
hidrológicos (analíticos e numéricos) e sistemas de informação geográfica.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to understanding of the the extent of human interference in the hydrological cycle, and 
the consequent necessity of Water Resources Management as an essencial basis of the economic and 
social development, but also as an essential basis to maintain the balance and structure of the 
ecosystems. It is intended therefore that the students acquire knowledge and awareness of the transition 
to sustainable water resources management, according to which the water is no longer just seen as a 
resource and is treated as an essential part of the global ecosystem. The objectives of the course 
consistes also in the familiarisation with the legal and advanced technical instruments evolved in the 
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definition of solutions for these problems. Namely hydrological models (numerical and analytical) and 
geographic informations systems.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Sectores ou sub-sistemas em que se enquadra a “Gestão de Recursos Hídricos”
2 – A política da água na Europe. Legislação e instituições responsáveis pela Gestão de Recursos 
Hídricos. 
3 – Análise de sistemas hidrológicos regionais e relações entre águas subterrâneas e superfíciais
4 – Propriedades dos meios porosos, parâmetros hidráulicos, variáveis de estado e modelos regionais de 
escoamento
5 – Construção de captações, relatórios e cadernos de encargos
6 - Modelos numéricos de escoamento e transporte como alternativa às soluções analíticas nos problemas 
de gestão.
7 – A “Directiva Quadro da Água”, Planos de Gestão de Bacias Hidrográficas e Sistemas de Informação 
geográfica aplicados à gestão de recursos hídricos.

10.4.1.5. Syllabus:
1 - Sectors or sub-systems that fit the "Water Resources Management" 
2 - Water policy in Europe. Legislation and institutions responsible for water resources management. 
3 - Analysis of regional hydrological systems and relationships between groundwater and surface water 
4 - Properties of porous media, hydraulic parameters, state variables and regional flow models
5 - Construction of water wells, reports and specifications 
6 - Numerical modelling of flow and transport as an alternative to analytical solutions to management 
problems.
7 – The “Water Framework Directive”, River Basin Mnagement Plans and geographical Information 
Systems applyed to the management of water resources.

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

Os conteúdos desta unidade curricular privilegiam, numa primeira abordagem, os conceitos da gestão 
integrada da água. Estes conceitos permitem despertar os estudantes para as questões ambientais 
relacionadas com este recurso. Por outro lado, serão exploradas ferramentas técnicas e científicas para 
que os estudantes possam por em prática os conhecimentos com a realização de exercícios e aplicação a 
casos reais. Os conteúdos são abordados numa dinâmica baseada na explanação, manuseamento e 
interpretação de dados.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of this course emphasize, in a first approach, the concepts of integrated water management. 
These concepts allow to create awareness of students on environmental issues related to water resources. 
On the other hand, in a more practical perspective, the use of technical and scientific tools will be used to 
enable students to put into practice the adquired skills in the field of hydrology, applied to the solution of 
real cases of water management. 

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas são apresentados e discutidos dados, problemas e o estado atual da investigação e 
conhecimento no respeitante aos diversos tópicos dos conteúdos programáticos. As aulas são apoiadas 
em vários elementos audiovisuais. O trabalho, teórico-prático consistirá no contacto e manuseamento de 
modelos numéricos, analitícos e sistemas de informação geográfica, utilizados para a gestão operativa de 
recursos hídricos. A avaliação é feita com base na resolução de exercicíos discutidos nas aulas, numa 
perspectiva teórico-prática, na qual se incentivará a autonomia na resolução de problemas concretos, 
relacionados com problemas, reais e actuais, de gestão de recursos hídricos.
As aulas serão leccionadas em regime de b-learning, privligeando a familiarização com programas de 
computador especificamente destinados ao manuseamento dos conceitos apresentados e discutidos.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures include the presentation and discussion of datasets, problems and state of the art of 
knowledge related with the topics presented in the course contents. The teaching of this course includes 
lessons explaining and discussing the respective contents (theory) with the use of different audio-visual 
methods and practical lessons with exercises using computational methods based in analytical and 
numerical models. Geographic information systems will be also used in operational management of water 
resources.
The course will be permormed in b-learning and will be focused in the familiarisation of the students with 
computer programs destinated to the solution of problems related with implementation of solutions of 
practical problems of water resources management.
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10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A divisão dos tempos lectivos em aulas teóricas e teórico práticas são essenciais para operacionalizar os 
conceitos de base recorrendo a metodologias de aplicação corrente na gestão de recursos hídricos. Estas 
metodologias obrigam ao manuseamento de ferramentas informáticas cuja utilização é bastante exigente 
em termos de tempo.
Privilegiar-se-ão as metodologias interactivas, envolvendo os estudantes no processo de ensino 
aprendizagem, centrado na procura, na análise qualitativa e quantitativa de dados, assim como na procura 
de soluções técnicas. Com esta abordagem pretende-se ainda incentivar o trabalho em equipa e o iniciar 
de apresentação de soluções para situações reais.
Uma vez que a unidade curricular funcionará em regime de Blended learning (b-learning) as sessões de 
trabalho dividem-se em sessões presenciais do tipo Professor/Turma, articuladas com sessões de 
videoconferência - Professor/Aluno, incluindo testes testes de auto-avaliação, nos quais deverão dadas 
respostas a problemas específicos previamente discutidos. Na prática, sessões de trabalho presenciais 
serão articuladas com actividades mediadas pelo uso de tecnologias da informação e comunicação.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The division of lectures in theoretical and practical sessions are essential to make the application of the 
basic concepts using practical methods currently used in water resources management. The application of 
these methodologies is based in the use of software, which utilization is time consuming. 

Interactive methodologies will be favored, involving students in the definition of solutions based in 
qualitative and quantitative data analysis related with real case studies. This approach also aims to 
implement routines of team work and the definition of solutions for specific problems of water resources 
management. The students will be stimulated to solve specific problems previously discussed, included in 
the evaluation process. 

The lectures will be implemented in Blended learning (b-learning) the work sessions will be divided in 
“professor-class” sessions in the classroom and videoconference “professor-student” sessions, including 
auto-evaluation tests in which solutions to previously discussed problems will be defined. Therefore, in 
practice face-to-face classroom methods are combined with computer-mediated activities.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bau, J. (1997) Globalização da economia e o abastecimento da água (EPAL).
Engelen GB, Kloosterman FH (1996) Stages in the Development of Water Resources Management. Cap. 1 - 
Hydrological systems analysis: methods and applications. Water Science and Technology. Kluwer 
Publishers.
Kinzelbach, W; Raush, R. (1995) ASM Manual. Aquifer Simulation Model. Heidelberg. Stuttgart.
MAOT (2002) Plano Nacional da Água – Volumes I e II. Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território. 
Lisboa.
Neves, M.V; Neves, A. (2002) Estratégias Para o Uso Mais Eficiente da Água em Portugal. III Congresso 
Ibérico sobre Gestão e Planificação da Água.
Postel, S. (2002) Rivers of Life: The Challenge of Restoring Health to Freshwater Ecosystems. Water 
Science and Technology, 45(1). 
UE (2000) Directiva 2000/60/CE.
Vieira, J.M. (2002) Novos Paradigmas e Desafios para a Gestão da Água em Portugal. Univ. Sevilha. III 
Congresso Ibérico sobre Gestão e Planificação da Água.

Mapa XIV - Processamento Digital de Imagem/Digital Image Processing

10.4.1.1. Unidade curricular:
Processamento Digital de Imagem/Digital Image Processing

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Manuel Freire Luis - 11.5 T; 15 P; 2.5 OT

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Fernando Miguel Granja Martins - 11 T; 15 P; 2.5 OT

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

Proporcionar ao aluno o conhecimento de métodos e algoritmos usados no processamento digital de 
imagem. Interpretação de imagens da Terra e do Oceano obtidas por satélite ou fotografia aérea. 
Elaboração de mapas temáticos, baseando-se em técnicas de processamento digital de imagem. Adquirir 
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competências para manipular e interpretar imagens digitais. Capacidade de produção de cartografia 
temática a partir de técnicas de processamento digital de imagem

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Provide the student with the knowledge of methods and algorithms used in digital image processing. 
Interpretation of images of earth and ocean obtained by satellite or by aerial photography. Elaboration of 
thematic maps based on digital image processing techniques. Acquire skills to manipulate and interpret 
digital images. Thematic mapping production capacity from digital image processing techniques

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
• Fundamentos da cor. Transformações de cor.
• Processamento de histograma, filtros no domínio espacial. Filtros no domínio da frequência 
(Transformada de Fourier)
• Transformações aritméticas: índices de vegetação, deteção de variações de coberto e deteção de 
alterações entre épocas.
• Técnicas de segmentação (k-means, flood-filling) e análise de textura.
• Classificação supervisionada e não supervisionada
• Transformações morfológicas (erosão, dilatação, abertura, fecho).
• Técnicas de fusão de imagens: Transformação HIS
• ACP em imagens digitais

10.4.1.5. Syllabus:
• Color concepts. Color transformations.
• Histogram modification, Spatial filtering. Filtering in the frequency domain (Fourier transform).
• Arithmetic operations: Vegetation index, detection of land cover differences and change detection 
between epochs.
• Image segmentation (k-means, flood-filling) and texture analysis.
• Supervised and unsupervised classification (advanced).
• Morphological image processing (erosion, dilation, opening and closing).
• Image fusion techniques: HIS transformation.
• Principal components analysis (PCA) in digital images

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

O programa da UC implica que o aluno de mestrado realize uma série de exercícios de aplicação que 
cobrem um largo espectro de algoritmos utilizados em processamento digital de imagem. Estes exercícios 
requerem a simulação por via de software e envolvem uma grande dose de experimentação e utilização de 
uma diversidade de amostras de imagens. As áreas principais cobertas neste curso incluem as técnicas de 
filtragem linear e não linear, transformação de intensidade, georreferenciação, processamentos 
morfológicos e segmentação. Estas são operações consideradas “main-stream” e a sua aplicação a casos 
práticos é exemplificada através do seu uso na resolução de problemas realistas como por exemplo a 
detecção e medição de objectos de forma se possível automática e/ou assistida. 

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The UC program implies that the master’s student performs a series of exercises that cover a wide range of 
algorithms used in digital image processing. These exercises include a simulation in appropriate software 
and involves a great deal of experimentation with a variety of images. The main areas covered in this 
course include: linear and non-linear filtering techniques, intensity transformations, georeferencing, 
morphological processing and segmentation. These are considered "main-stream" operations and the its 
application to practical cases is exemplified by use it in realistic solving problems such as detection and 
objects measurement of automatic and / or assisted form.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação é composta por prova escrita de época normal, recurso ou especial (40%) e dois trabalhos 
práticos (30%+30%). A nota mínima de cada componente é 10 valores. A reprovação a uma das 
componentes invalida a aprovação na uc.
As metodologias de ensino serão fundamentalmente de índole expositiva nas aulas teóricas, apoiadas em 
elementos audiovisuais, e que serão presenciais
Aulas teórico-práticas decorrerão em sala virtual onde os alunos, utilizando quer ferramentas síncronas 
quer assíncronas, realizarão diversos passos de que é constituído o processo de processamento digital de 
imagem nomeadamente aplicação dos diversos algoritmos e apreciação dos seus efeitos. O 
processamento será efetuado quer recorrendo a software especialmente adaptado a este assunto e 
desenvolvido pelos docentes, quer ao uso do programa IDRISI. Serão fornecidos tutorias específicos do 
tipo How-to para ajudar os alunos a realizar as tarefas requeridas tendo em atenção a especificidades dos 
softwares adotados
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10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The assessment is based on the execution of a written test in normal, resource or special epoch (40%) and 
two practical works (30% +30%). The minimum score for each component is 10. The failure of one of the 
components invalidate the approval of the UC.

The teaching methods used will be mainly expository nature in theoretical lectures, supported by 
audiovisual elements, which will be in classroom.
Practical classes will take place in virtual room, using synchronous or asynchronous tools where students 
will carry out step by step several steps which make up the digital image processing process namely the 
application of the various algorithms and the assessment of its effects.
The processing will be carried out either by using specially adapted software for this matter and developed 
by teachers, or using the IDRISI software. Will be provided specific tutorials, of the how-to type, to help 
students perform the tasks required taking into account the specificities of adopted software

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

Aulas teóricas assistidas pelo uso de vídeo projector. Aulas teórico-práticas realizadas em sala virtual 
onde os alunos irão realizar/reproduzir passo a passo os vários passos de que é constituído o trabalho de 
processamento digital de imagem tendo em vista exemplificar o modo de funcionamento dos diversos 
algoritmos apresentados nas aulas teóricas. Recorrer-se-á para isto a ajudas providenciadas por tutoriais 
do tipo How-to para exemplificar como se efectuam as tarefas específicas no software adoptado.
Assim, a forma de ensino mais coerente para atingir os objetivos da UC será utilizar uma metodologia 
expositiva na parte teórica onde são explicados os vários algoritmos e são preparatórias para os 
exercícios que se irão realizar nas aulas teórico-práticas. Como os problemas a abordar são sobretudo de 
índole prática, o número de horas teóricas será mais reduzido que o das teórico-práticas. Atendendo à 
distribuição da carga de trabalho que esta UC implica e a sua natureza com uma forte componente prática, 
a realização da avaliação através sobretudo de aplicação de problemas tipo real é coerente com os 
objetivos da UC.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lectures are assisted by video projector. Practical classes held in the virtual room where students will 
perform / reproduce step by step the various steps which make up the digital image processing job in 
order to illustrate the mode of operation of the various algorithms presented in the lectures. Will be 
provided an assistance by a tutorial type "How-to", to illustrate how are executed the specific tasks in the 
adopted software.

So the way to more consistent teaching to achieve the goals of UC is use a methodology exhibition in the 
theoretical part where the various algorithms are explained and are preparatory to the exercises that will 
take place in practical classes. As the problems to be addressed are of a practical nature, the number of 
theoretical hours will be lower than the practical. Considering the distribution of the workload that UC 
implies and its nature with a strong practical component, the achievement of the evaluation mainly through 
application of the real type problems is coherent with the UC objectives.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Remote Sensing and Image Interpretation; Third Edition; 1994; Thomas M. Lillesand & Ralph W. Kiefer; 
John Wiley & Sons, Inc. USA.
- Detecção Remota; 2004; Fonseca A. D.; Fernandes J. C.; Lidel – Edições Técnicas, Lda. Lisboa-Porto-
Coimbra
- Digital Image Processing; R Gonzalez e R. Woods. Prentice Hall-
- Fundamentals of Remote Sensing, Natural Resources Canada.

Mapa XIV - Hidrogeologia e Gestão de Aquíferos/ Hidrogeology and Aquifer Management - OPÇÃO

10.4.1.1. Unidade curricular:
Hidrogeologia e Gestão de Aquíferos/ Hidrogeology and Aquifer Management - OPÇÃO

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Paulo Patrício Geraldes Monteiro - T 15; TP 30; OT 5

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
NA
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10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Compreensão dos processos físicos e químicos activos que estão na base do funcionamento dos 
aquíferos. Familiarização com métodos analíticos e numéricos aplicados a problemas práticos de gestão 
de aquíferos à escala local e regional. Familiarização com as implicações do uso da água e exploração de 
aquíferos no caudal de base dos rios, na interacção mar-aquífero e balanço das águas superficiais em 
geral. Planeamento das diferentes fases em estudos de hidrogeologia aplicada. Compreensão das relações 
entre hidrodinâmica e distribuição espacial e evolução temporal da qualidade das águas subterrâneas.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course aims at the understanding and application of principles of physical hydrogeology towards the 
identification, quantification and sustainable use of groundwater. Understand the implications of water use 
and exploitation of aquifers in river baseflow, sea-aquifer interaction and balance of surface water systems 
in general. Planning the different phases in a study of applied hydrogeology. Understanding of the 
relations between hydrodynamics, spatial distribution, and temporal evolution of hydrochemical properties 
of groundwater.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Compreensão e aplicação dos princípios de hidrogeologia física aplicados à identificação, quantificação e 
uso sustentado de águas subterrâneas. Compreender as implicações do uso do solo e da exploração de 
águas subterrâneas no funcionamento dos aquíferos. Sistemas de Informação Geográfica (SIG), como pré 
e pós processadores na realização de estudos hidrogeológicos. Os conceitos serão relacionados com 
exigências legais e institucionais (tendo sobretudo em conta as regras colocadas pela Diretiva Quadro da 
Água)
Balanço hidrológico e equilíbrio dinâmico de aquíferos;
Recarga, escomento regional e modelos conceptuais;
Sustentabilidade da exploração de recursos hídricos;
Dimensionamento de captações às escala local (modelos analitícos);
Métodos numéricos para a resolução de problemas hidrogeológicos à escala local e regional;
Casos de estudo de gestão de aquíferos
Planeamento de projetos hidrogelógicos
Enquadramento legal e institucional de projectos de gestão de recursos hídricos.

10.4.1.5. Syllabus:
Understanding of physical and chemical processes controlling the functioning of aquifers. Analytical and 
numerical methods used to solve aquifer management problems at the local and regional scale. Use of 
geographical information systems (GIS) as pre-processing and post-processing tools for hydrogeological 
studies. The Institutional and legal issues evolved in water management (e.g. Water Framework Directive).
- Hydrologic balance and dynamic equilibrium of aquifers;
- Recharge, regional flow and conceptual flow models;
- Sustainability of water resources exploitation;
- Dimensioning of water wells at the local scale (analytical models);
- Numerical methods for the resolution of hydrogeological problems at the local and regional scale;
- Case studies of aquifer management;
- Planning of hydrogeological projects;
- Institutional and legal framework of projects of water resources management

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

A articulação entre os conceitos teóricos referidos nos objectivos de aprendizagem da unidade curricular 
são essenciais para tornar possível o desenvolvimentos dos tópicos, mais operativos e práticos que se 
abordam nos conteúdos programáticos. A familiarização com ferremantas informáticas que permite 
transpor para a prática os conceitos teóricos é uma forma directa de articulação dos conteúdos com os 
objectivos de aprendizagem. Dá-se especial destaque a este nível ao uso de modelos numéricos e 
sistemas de informação geográfica.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The articulation between the theoretical concepts referred in the learning objectives and the practical 
exercises are essential to make the development of the operative and practical topics predicted in the 
program feasible. The familiarization with informatics tools allows the practical implementation of the 
theoretical concepts referred in the contents of the program and in the learning objectives. Regarding the 
use of these tools particular attention will be given to numerical models and geographic information 
systems.
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10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas são apresentados e discutidos dados, problemas e o estado atual da investigação e 
conhecimento no respeitante aos diversos tópicos dos conteúdos programáticos. As aulas são apoiadas 
em vários elementos audiovisuais. O trabalho, teórico-prático consistirá no contacto e manuseamento de 
modelos hidrogeológicos numéricos e analitícos, utilizados para a gestão operativa de recursos hídricos 
subterrâneos. A avaliação é feita com base na resolução de exercicíos discutidos nas aulas, numa 
perspectiva teórico-prática, na qual se incentivará a autonomia na resolução de problemas concretos, 
relacionados com problemas, reais e actuais, de gestão de aquíferos.
As aulas serão leccionadas em regime de b-learning, privligeando a familiarização com programas de 
computador especificamente destinados ao manuseamento dos conceitos apresentados e discutidos

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures include the presentation and discussion of datasets, problems and state of the art of 
knowledge related with the topics presented in the course contents. The teaching of this course includes 
lessons explaining and discussing the respective contents (theory) with the use of different audio-visual 
methods and practical lessons with exercises using computational methods based in analytical and 
numerical models. used in operational management of groundwater resources. 
The course will be permormed in b-learning and will be focused in the familiarisation of the students with 
computer programs destinated to the solution of problems related with implementation of solutions of 
practical problems of aquifer management.

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

A divisão dos tempos lectivos em aulas teóricas e teórico práticas são essenciais para operacionalizar os 
conceitos de base recorrendo a metodologias de aplicação corrente em hidrogeologia aplicada. Estas 
metodologias obrigam ao manuseamento de ferramentas informáticas cuja utilização é bastante exigente 
em termos de tempo. È o caso dos modelos hidrogeológicos de parâmetros distribuidos (utilizados para 
simular o funcionamento dos aquíferos e sua interacção com outros sistemas hidrológicos naturais e 
ainda a intervenção humana no ciclo hidrológico), dos sistemas de informação geográfica e ainda dos 
modelos analíticos que descrevem o funcionamento das captações à escala local.
Privilegiar-se-ão as metodologias interactivas, envolvendo os estudantes no processo de ensino 
aprendizagem, centrado na procura, na análise qualitativa e quantitativa de dados, assim como na procura 
de soluções técnicas. Com esta abordagem pretende-se ainda incentivar o trabalho em equipa e a 
apresentação de soluções para problemas reais de gestão de aquíferos.
Uma vez que a unidade curricular funcionará em regime de Blended learning (b-learning) as sessões de 
trabalho dividem-se em sessões presenciais do tipo Professor/Turma, articuladas com sessões de 
videoconferência - Professor/Aluno, incluindo testes de auto-avaliação, nos quais deverão dadas 
respostas a problemas específicos previamente discutidos. Na prática, sessões de trabalho presenciais 
serão articuladas com actividades mediadas pelo uso de tecnologias da informação e comunicação.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The division of lectures in theoretical and practical sessions are essential to make the application of the 
basic concepts using practical methods currently used in applied hydrogeology. The application of these 
methodologies is based in the use of software, which utilization is time consuming. This is the case of the 
distributed parameters hydrogeologic models (used to simulate the functioning of aquifers and its 
interaction with natural hydrologic systems and the human intervention in the hydrological cycle) and the 
geographic information systems, as well as the analytical models to describe the local behaviour of water 
wells. 

Interactive methodologies will be favoured, involving students in the definition of solutions based in 
qualitative and quantitative data analysis related with real case studies. This approach also aims to 
implement routines of team work and the definition of solutions for specific problems of groundwater 
resources management. The students will be stimulated to solve specific problems previously discussed, 
included in the evaluation process. 

The lectures will be implemented in Blended learning (b-learning) the work sessions will be divided in 
“professor-class” sessions in the classroom and videoconference “professor-student” sessions, including 
auto-evaluation tests in which solutions to previously discussed problems will be defined. Therefore, in 
practice face-to-face classroom methods are combined with computer-mediated activities.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Engelen GB, Kloosterman FH (1996) Stages in the Development of Water Resources Management. Cap. 1 - 
Hydrological systems analysis: methods and applications. Water Science and Technology. Kluwer 
Publishers.

Kinzelbach, W; Raush, R. (1995) ASM Manual. Aquifer Simulation Model. Heidelberg. Stuttgart.

Página 127 de 135ACEF/1516/08757 — Guião para a auto-avaliação

21-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=bcd58ed2-7952-c672-b4bd...



Ingebritsen, S.; Sanford, W. (1998) – Groundwater in Geologic Processes. Cambridge University Press. 
Cambridge. Great Britain.

Freeze, A.; Cherry, J. (1979) - Groundwater. Prentice-Hall. New Jersey U.S.A.
Custódio,E., Llamas, M.R. (1983).- Hidrologia Subterranea. Tomo I e Tomo II. Ediciones Omega.

Lencastre, A., Franco, F.M. (1984).- Lições de Hidrologia. Univ. Nova de Lisboa, Fac. Ciências e Tecnologia. 
Lisboa.

Domenico, P.A. and Schwartz F.W. 1990, physical and chemical hydrogeology, John Wiley & Sons.
These basic references will be complemented with specific references, provided at the time of the 
discussion of each specific theme.

Mapa XIV - Geoquímica de Superfície /Surface Geochemistry - OPÇÃO

10.4.1.1. Unidade curricular:
Geoquímica de Superfície /Surface Geochemistry - OPÇÃO

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Tomasz Boski - T:10 TP:20

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
NA

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

Pretende-se que a UC conduza o aluno a :
- Compreensão dos tipos de reações químicas atuantes na superfície terrestre 
- uma autonomia em termos de identificação do ambiente químico de superfície criado por processos de 
alteração e da pedogénese. 
- uma autonomia em termos de manuseamento laboratorial e amostragem dos materiais referidos 
incluindo a análise química e investigação das fases microcristalinas por raios x.
- capacidade de aplicar as ferramentas digitais ao tratamento de dados recolhidos durante as saídas de 
campo.
-a capacidade de avaliar as propriedades físico - químicas dos produtos de alteração do ponto de vista de 
comportamento ambiental e/ou tecnológico.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that the UC will lead the student to:
- Understanding the types of reactions acting in the earth's surface
- Autonomy in terms of identifying the chemical environment created by surface alteration processes and 
pedogenesis.
- Autonomy in terms of laboratory handling and sampling of earth materials, including chemical analysis 
and investigation of micro-crystalline phases by X-rays.
- Ability to apply digital tools to the processing of data collected during field trips.
-the ability to assess the physical - chemical properties of the alteration products from the point of view of 
environmental behavior and / or technology.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
I – Reações químicas na superfície terrestre e implicações para meio ambiente.
Dissolução simples, dissolução de carbonatos, dissolução acida associada a processos mediados por 
bactérias. Levantamento geológico em zona de de formação de DMA/AMD. Reacções red-ox . Diagramas 
Eh-pH. 
II – Princípios de alteração química de rochas e pedogénese.
Reações de hidrolise e seu controlo climático. Factores condicionantes da pedogénese. Perfis de solo. 
Comparação de solo e sedimento. Sistema classificativo de solos da UNESCO. Neoformação mineral em 
ambientes sedimentares – argilas. Mineralogia e química das fases minerais neoformadas, das amostras 
recolhidas, aplicação na coluna estratigráfica de sedimento lagunar e deltáico.

10.4.1.5. Syllabus:
I - Chemical reactions in the earth's crust and implications for the environment.
Simple dissolution, dissolution of carbonates, acidic dissolution associated with processes mediated by 
bacteria. Geological survey in area of training DMA / AMD

Página 128 de 135ACEF/1516/08757 — Guião para a auto-avaliação

21-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=bcd58ed2-7952-c672-b4bd...



Red-ox reactions. Eh-pH diagrams. 
II – Principles of chemical alteration of the rocks and pedogenesis. 
Hydrolysis reactions and their climatic control. Factors affecting the pedogenesis. Soil profiles. Soil and 
sediment comparison. UNESCO Soil classificatory system. Mineral formation in sedimentary environments 
- clays. Mineralogy and chemistry of the newly formed mineral phases in collected the samples, application 
in stratigraphic column of a lagoon and deltaic sediment

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

Os conteúdos programáticos acima resumidos permitirão darão ao aluno a autonomia em termos de 
identificação do ambiente químico de superfície criado por processos de alteração e da pedogénese. Esta 
autonomia compreendera tanto as bases teóricas, físico-quimicas nos sistemas abertos como os aspetos 
práticos, isto é de aplicação dos conhecimentos adquiridos no domínio de SIG’s com cartografia em 3 D 
associada, análise difractométrica, e modelação quantitativa.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The above summarized syllabus will allow the student to achieve autonomy in terms of identifying the 
chemical surface environments created by alteration processes and pedogenesis. This autonomy 
embraces both the theoretical, physical-chemical bases of open systems and the practical aspects, namely 
the application of acquired knowledge in the GIS domain with associated 3D maps, difractométric analysis 
and quantitative modeling.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia baseia-se na conjugação equilibrada do estudo teórico e interpretação de dados no seio 2 
grandes temas que compõem esta UC, a saber: i) Alteração superficial química de sulfuretos com 
formação de águas acidas ii) Caraterização geoquímica dos ambientes sedimentares e neoformação 
mineral. A metodologia aplicada é PBL- problem based learning e implica que o aluno caraterize um 
ambiente de superfície por via de cartografia, análise química e mineralógica e interprete os resultados.
A avaliação de conhecimentos adquiridos é feita com base nos 2 relatórios escritos correspondentes a 2 
temas abrangidos pelo trabalho de análise, aulas teóricas e modelação-interpretação.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology is based on the balanced combination of theoretical study, field work and data 
interpretation within three broad themes that make up this subject, namely: i) surface chemistral 
weathering of sulphides with associated formation of acidic aquatic environments ii) Geochemiscal 
characterization of sedimentary environments and mineral neoformation. The methodology used is PBL- 
problem based learning and implies that the student charaterize a surface environment through mapping, 
sampling, chemical and mineralogical analysis and interpret the results. The evaluation of acquired 
knowledge is based on two written reports for two subjects covered by analytical work and theoretical and 
modeling-interpretation.

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

A coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem desta consiste UC na :
- Formação duma sólida base teórica que permite ver os ambientes de superfície como sistemas químicos 
dinâmicos
- Aplicação das ferramentas de geomática na caracterização dos sistemas acima referidos 
- Uma autonomia em termos de análise química e mineralógica associadas a esta caracterização.
- Formalização dos relatórios técnicos com recurso aos meios digitais para uso como ferramentas de 
gestão territorial

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The coherence of teaching methods and the learning objectives of this unit consists in:
- Formation of a solid theoretical base that allows the student to see the surface environments as dynamic 
chemical systems.
- Application of geomatic tools in the characterization of those systems.
- Capacity of chemical and mineralogical analysis associated with this characterization.
- Formalization of technical reports with use of digital tools with aim of application in terrorial management 

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Albarède F.(2003). GEOCHEMISTRY, Cambridge University Press, 2003 - 248 páginas 
Bridge J., Demicco R., EARTH SURFACE PROCESSES, Cambridge University Press. 2008, 815p.
Gill R. , CHEMICAL FUNDAMENTALS OF GEOLOGY 2ND ED, Unwin Hyman, 1998, 290p.
Artigos seleccionados e fontes de Internet divulgados para os estudantes via tutoria electronica 
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Mapa XIV - Geoestatística/Geostatistics

10.4.1.1. Unidade curricular:
Geoestatística/Geostatistics

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cristina Carvalho Veiga-Pires - 22,5TP; 2,5OT

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Helena Maria Neto Paixão Vazquez Fernandez Martins 22,5TP; 2,5OT

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

Esta Uc em Geoestatística pretende ensinar os conhecimentos necessários para caracterizar a dispersão 
espacial e espacio-temporal do ponto vista quantitativo, bem como conhecer e ser capaz de escolher os 
métodos estatísticos adequados aos vários domínios das Ciências da Terra e do Ambiente.
Ao fim desta UC, o estudante deverá ser capaz de : i) Perceber a importância da escolha da análise 
estatística adequada aos diferentes tipos de dados; ii) Reconhecer os diferentes tipos de variáveis, e saber 
interpretar os resultados provenientes de cada análise estatística; iii) Criar e analisar modelos obtidos 
pelos diversos métodos de estimação.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course in Geostatistics aims to give the necessary information to characterize spatial and space-time 
dispersion quantitatively as well as to be able to choose the appropriate statistical methods to various 
fields of Earth and Environmental Sciences.
By the end of this course, the student should be able to: i) understand the importance of choosing the 
appropriate statistical analysis to different types of data; ii) recognize the different types of variables, and 
to interpret the results from each statistical analysis; iii) To create and analyze models obtained by 
different estimation methods.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Conceitos básicos de estatística: Tipos de distribuição das probabilidades, p-values e Significância, 
Limites de confiança, Variância, análise de correlação. 2 – Introdução à Análise univariada: Analises de 
regressão bivariada e multivariada. 3 – Introdução à Análise multivariada: Análise de componentes 
principais, Análise de discriminante, Análise de redundância, Análise de correspondência. 4 - Análises 
espaciais: Modelos de interpolação e krigagem.

10.4.1.5. Syllabus:
1 - Basic concepts of statistics: Types of distribution of probabilities, p-values and significance, 
confidence limits, variance, correlation analysis . 2 - Introduction to Univariate analysis: Analyses of 
bivariate and multivariate regression. 3 - Introduction to multivariate analysis: Principal component 
analysis, discriminant analysis, redundancy analysis, Correspondence analysis. 4 - Spatial Analysis: 
interpolation Models and kriging.

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

O principal objetivo desta UC consiste em fornecer uma visão sintética dos métodos estatísticos 
disponíveis no tratamento de dados espaciais georeferênciados. Para isso os alunos necessitam de 
adquirir conhecimentos através de diferentes exemplos da utilização e tratamento de dados espaciais. 
Neste sentido apresentam-se estudos de caso nas diferentes áreas de saber em geoestatística de forma a 
que os seus fundamentos sejam ilustrados com dados reais. No entanto, para poder integrar a informação 
é necessário dotar os alunos do conhecimento de base relativo à estatística (capítulo I). Finalmente, 
através da apresentação de vários trabalhos e estudos de caso será dado ao aluno a possibilidade de 
comparar os diferentes métodos estatísticos e desta forma desenvolver o seu espírito critico. 
Em resumo, os conteúdos programáticos são desenvolvidos de forma a seguir uma lógica de 
Compreensão –aplicação–intervenção no contexto da aplicação de métodos estatísticos a dados 
espaciais.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The main objective of this course is to provide a synthetic view of the statistical methods available to treat 
georeferenced spatial data. To achieve this goal students need to acquire knowledge through different 
examples of the use and management of spatial data. In this sense case studies in different fields of 
knowledge in geostatistics are presented so that its foundations are illustrated with real data. However, in 
order to integrate the information it is necessary to provide students the basic knowledge on statistics 
(Chapter I). Finally, by presenting several papers and case studies the student will be given the opportunity 
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to compare the different statistical methods and thus develop their critical spirit.
In summary, the program contents are developed in order to follow a logical pathway from understanding 
to application and intervention in the application of statistical methods to spatial data.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino nesta UC é baseada no desenvolvimento de exemplos concretos disponibilizados 
on-line com material apoio teorico-prático que servirá de base para a realização autónoma e à distância de 
subsequentes exercícios. O acompanhamento será feito de forma assíncrona no que diz respeito à 
aquisição dos conhecimentos ao longo dos explos, e a resolução dos exerc será feita de forma síncrona 
presencialmente. Utilizar-se-ao programas informáticos livres mas igualmente programas com licenças da 
UAlg que poderão ser utilizados pelos alunos recorrendo à ligação VPN. 
A avaliação será realizada através de:
- uma apresentação oral, por vídeo conferência, da aplicação dos conhecimentos adquiridos (50 % da 
classificação final) demonstrada individualmente através da análise de um artigo científico relacionado 
com a matéria;
-um teste escrito teórico-prático por exame, em regime presencial (50 % da classificação final). 
Não é admitido a exame quem não tiver feito a apresentação

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology in this course is based on the development of concrete examples, available 
online, which will serve as a base for the autonomous resolution of the following applied exercises. The 
foolow-up will be in asynchronous e-learning and the resolution of the exercises will be made in the 
classroom. Students will work with free computer programs as well as comercial softwares licensed to the 
University of Algarve that will avaliable via VPN connection.
The evaluation will be carried out through:
- An oral and individual vídeo-conference presentation (50% of the final grade) demonstrating the student 
capacity and acquired knowledge of analyzing a scientific article related to geostatistics;
- A theoretical and practical written exam in the classroom (50% of the final mark).
Students who have not done the presentation are not admitted to the exam.

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

A metodologia de ensino está estruturada de forma a desenvolver a participação ativa e crítica dos alunos 
durante a apresentação dos estudos de caso. Esta metodologia principalmente por aprendizagem por 
problema permite uma abordagem sistémica e integrada dos conteúdos programáticos. A apresentação 
crítica de um artigo permite em paralelo desenvolver a autonomia de trabalho e consequentemente a 
estruturação de um pensamento científico com base nos conhecimentos adquiridos durante as aulas 
presenciais. Finalmente, as aulas teórico-práticas permitem realçar as potencialidades e limites dos dados 
espaciais uma vez que se pretende que os alunos façam o tratamento dos dados desde da sua aquisição à 
sua interpretação. 

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology is structured to develop the active and critical participation of students during 
the presentation of case studies. This methodology being mainly a problem-based learning allows a 
systemic and integrated approach of the course content. In parallel , the critical presentation of an 
articlealso allows to develop the work autonomy and consequente structuration of a scientific thought 
based on the knowledge acquired during the classroom sessions. Finally, the theoretical and practical 
lessons permit highlighting the potentials and limits of spatial data since it is intended that students make 
the processing of data from its acquisition to its interpretation.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Burrough, P.A., McDonnel, R. A., 1998. Principles of Geographical Information Systems. Oxford Univ Press, 
Oxford, UK.
Casaca, J., Henriques, J.O.B., 1987. Modelos Numéricos de Superfície do Terreno. Lab. Nacional 
Engenharia Civil, Lisboa.
Casaca, J., Matos, J., Baio, M., 2000. Topografia Geral. Lidel
Dalgaard, P. 2002. Introductory Statistics with R. Statistics and Computing Séries, J. Chambers, W. Eddy, 
W. Hardle, S. Sheather, L. Tierney Editors, Springer Science + Business Media, NY, 267 pp
Da Silva, A. A., 2006. Gráficos e Mapas, representação de informação estatítica. Lidel – Ed Técnicas, 
Lisboa, 270 pp.
Soares, A. 2000. Geoestatística para as ciências da terra e do ambiente. Coleção Ensino da Ciência e da 
Tecnologia, IST Press Edª, Lisboa, 206 pp
Zuur, A. F., Ieno, E. N. & Smith, G. M., 2007. Analysing Ecological Data. Statistics for Biology and Health 
Séries, M. Gail, K. Krickberg, J. Samet. A. Tsiatis, W. Wong Séries Editors, Springer Science + Business 
Media, NY, 672 pp.
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Mapa XIV - Plano de Dissertação, Projeto ou Estágio/Thesis, Project or Internship Planning

10.4.1.1. Unidade curricular:
Plano de Dissertação, Projeto ou Estágio/Thesis, Project or Internship Planning

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cristina Carvalho Veiga-Pires - 4S; 7,5OT

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
José Inácio Rodrigues - 4S; 7,5OT

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

Nesta disciplina, os alunos deverão desenvolver e demonstrar:
• capacidade para planear e organizar as diferentes tarefas para a análise do tema escolhido;
• conhecimentos na área da geomática, adequados para a resolução do seu caso;
• capacidade para recolher informação, tratá-la de forma conveniente e apresentá-la nas formas escrita e 
oral.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

In this course, students should develop and demonstrate:
• Ability to plan and organize the different tasks for the analysis of the chosen topic;
• Appropriate knowledge in Geomatics for the resolution of the chosen topic;
• Ability to collect information, treat it conveniently and present it in written and oral forms.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
O Plano de dissertação, projeto ou estágio deverá incluir:
a) a opção pelo tipo de trabalho a desenvolver (dissertação. Projeto ou estágio);
b) título do trabalho e o(s) orientador(es);
b) um resumo (150 palavras);
c) o enquadramento do trabalho incluindo os objetivos gerais (300 palavras);
d) uma revisão bibliográfica do estado actual de conhecimentos no tema em estudo, trabalhos anteriores 
conhecidos (500 palavras),
e) a descrição detalhada das tarefas a desenvolver, onde se deverá incluir os objetivos específicos de cada 
tarefa e o tempo previsto para a sua execução (1000 palavras);
f) cronograma geral do trabalho (tabela);
g) referências bibliográficas (Max 20 ref);
O plano a apresentar deverá igualmente incluir um parecer positivo de um dos orientadores propostos. 
Após a sua entrega, o estudante deverá efectuar uma apresentação oral
durante cerca de 10 minutos, seguida de uma breve discussão. Recomenda-se a presença de um dos 
orientadores na apresentação e discussão.

10.4.1.5. Syllabus:
The thesis, project or internship planning should include:
a) the choice of the type of work to be done (thesis, Project or internship);
b) the work's title and (s) supervisor (s);
b) a summary (150 words);
c) a general work setting including the overall goals (300 words);
d) a bibliographic review of the current state of of the art on the subject under study, including previous 
work (500 words)
e) a detailed description of the tasks to develop, where specific objectives of each task should be included 
as well as their expected time for completion (1000 words);
f) general time schedule for completing the work (table);
g) references (Max 20 ref);
The submitted written plan should also include a positive support of the proposed supervisors. After 
submission, the student must perform an oral presentation of 10 minutes followed by a brief discussion. 
The presence of one of the at least one of the supervisores is highly recommended during the presentation 
and discussion

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

A inclusão da UC Plano de Dissertação, Projeto ou Estágio com 3 ECTS (84 h), no 1.º semestre do 2.º ano, 
obriga ao que o aluno faça atempadamente uma revisão atualizada das referências bibliográficas sobre o 
assunto que escolheu para o trabalho de dissertação e que, em proximidade com o orientador, tenha 
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contacto com as técnicas e protocolos a utilizar durante a realização dos trabalhos experimentais do 
trabalho final de mestrado. Deste modo, alterações necessárias ao plano de trabalho da dissertação, 
projeto ou estágio podem ser detetadas e introduzidas, sem comprometer o mesmo. 
Tipicamente, o trabalho envolve as seguintes fases: (i) a escolha do orientador e do tema e 
consequentemente do tipo de trabalho final, (ii) caracterização do estado do conhecimento (iii) 
identificação de questões em aberto e das técnicas disponíveis para as elucidar (iv) caracterização do 
problema identificando as principais tarefas a serem desenvolvidas e dificuldades associadas. 

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
With the inclusion of the UC Dissertation, Project or Internship Plannning with 3 ECTS (84 h) in the 1st 
semester of the 2nd year of the program, we intented that the student produce an updated bibliographic 
review on the chosen final work subject, and work in close proximity with her/his supervisor for acquiring 
the techniques and protocols to be used during the experimental part of the work. In this way, necessary 
changes to the work plan can be detected in an early stage, and introduce without compromising the work 
development.
Tipically the workload or this course involves four stages: (i) the choice of the supervisor and the theme, 
and consequently the type of work to be developped, (ii) the characterization of the knowledge’s state of 
the art, (iii) the identification of current issues on the subject and available techniques to tackle them, (iv) 
characterization of the scientific problem identifying the main task to develop and associated difficulties.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método de ensino-aprendizagem durante os seminários e as OT é feito à distância, com o apoio do 
orientador, através de discussão crítica de forma a resolver eventuais problemas.
A avaliação é feita através do trabalho escrito e da apresentação oral, por video conferência ou 
presencialmente, e resultará da ponderação dos seguintes elementos:
1. Qualidade do trabalho 
1.1. Originalidade e criatividade da abordagem ao tema. 10 %
1.2. Qualidade dos resultados por atingir. 15 %
1.3. Resolução de problemas de forma independente 10 %
1.4. Rigor científico e/ou técnico. 15 %
Subtotal: 50 %
2. Qualidade do relatório
2.1. Estilo de escrita claro e conciso. 15 %
2.2. Qualidade das figuras e tabelas. 15 %
2.3. Organização clara e lógica. 10 %
Subtotal: 40 %
3. Qualidade da apresentação
3.1. Apresentação clara, concisa e linguagem correta. 5 %
3.2. Capacidade de responder às questões colocadas 5 %
Subtotal: 10 %

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching and learning method during the seminars and the OT is problem-based through the 
discussion for potential problems, with the supervisors’ support in e-learning.
The evaluation is made through written work and oral presentation, via video-conference or in classroom, 
and results from the weighting of the following:
1. Quality of work
1.1. Originality and creativity of the approach to the topic. 10%
1.2. Quality of results to be reached. 15%
1.3. Ability for solving problems independently 10%
1.4. Scientific and / or technical correctness. 15%
Subtotal: 50%
2. Quality report
2.1. Clear and concise writing style. 15%
2.2. Quality of figures and tables. 15%
2.3. Clear and logic organization. 10%
Subtotal: 40%
3. Quality of presentation
3.1. Clear presentation, concise and correct language. 5%
3.2. Ability to respond to the questions 5%
Subtotal: 10%

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.
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Esta UC e o modelo da respetiva avaliação permitem aos alunos beneficiar de “feedback” imediato sobre 
os planos de trabalho a realizar. Num ambiente que se pretende de discussão construtiva, os alunos 
tomam contacto com o processo académico de revisão por pares e têm a possibilidade de explanar as 
respetivas planificações e metodologias propostas, isto é, de defender argumentativamente a sua visão de 
como desenvolver trabalho científico no tema escolhido. Trata-se de um treino importante uma vez que a 
apresentação e defesa são tomadas como um “milestone” no processo de realização do trabalho final de 
mestrado

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course and the model used for the evaluation allow the students to benefit from immediate feedback 
on the work plan to be developed. In an informal environment intended to provide a constructive 
discussion, the students are subjected to the academic process of peer review. In this way each student 
has the possibility to elaborate on her/his work plan, propose methodologies and defend their vision on 
how to develop scientific work on the chosen theme. This is an important training since the presentation 
and discussion are taken as a milestone during the development of the final Master work.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A bibliografia depende do tema escolhido para dissertação, projeto ou estágio e deverá ser, em parte, 
indicada pelo orientador de cada aluno.

The bibliography depends on the subject chosen for thesis, Project or internship and should be, in part, 
indicated by the supervisor of each student.

Mapa XIV - Dissertação, Projeto ou Estágio/Thesis, Project or Internship 

10.4.1.1. Unidade curricular:
Dissertação, Projeto ou Estágio/Thesis, Project or Internship 

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Diretor curso

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Um ou dois doutores ou especialistas de mérito reconhecido da UAlg ou de outra Instituição, nacional ou 
estrangeira, ou de uma unidade de investigação, nomeados pelo Conselho Científico, mediante proposta 
da Direção de Curso, ouvido o mestrando/
One or two PhD holders or specialists with recognized merit, from the University of Algarve or from 
another National or International Institution, or belonging to a Research Unit, nominated by the Scientific 
Council, upon a proposal of the Course Direction, upon hearing the candidate. 

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

O trabalho final do mestrado pretende desenvolver a capacidade de realizar trabalho de 
investigação/desenvolvimento/aplicação/técnico com elevado grau de autonomia, integrando 
conhecimentos adquiridos e capacidade de síntese e de análise crítica e criativa, de forma a analisar e a 
compreender problemas no âmbito da Geomática.
O aluno deverá demonstrar que possui competências neste domínio científico, através de um documento 
escrito que será defendido numa prova pública.
O documento escrito é elaborado sob a supervisão de pelo menos um orientador, docente responsável.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of this course, the student should be able to develop capacity to undertake 
research/development work with a high degree of autonomy, integrating knowledge acquired throughout 
the program and the training, promoting the critical and creative analysis and summarizing skills in view to 
analyze and understand subjects related to Geomatics .
The student must demonstrate that he/she acquired the required skills in Geomatics , through a written 
document (Thesis or report) which will be defended in public.
The final docuemtn is elaborated under the guidance of at least one supervisor.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos dependem dos objetivos e do trabalho a realizar e podem envolver 
investigação experimental e/ou simulação bem como trabalho de projeto ou estágio em Geomática.

Página 134 de 135ACEF/1516/08757 — Guião para a auto-avaliação

21-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=bcd58ed2-7952-c672-b4bd...



10.4.1.5. Syllabus:
The individual work to be elaborated, which may involve experimental research and / or simulation as well 
as internship, will result in the preparation of a thesis or final report on a subject within the knowledge area 
of Geomatics

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

Os conteúdos programáticos desta unidade curricular são definidos em função dos objetivos e das 
competências a adquirir para a realização da dissertação, do projeto ou do estágio, que se esperam ser 
complementares dos conhecimentos e competências adquiridos ao longo do mestrado. 

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are defined according to the objectives and competences to be acquired by the students in 
order to complete the thesis, project or internship, which should be complementary or applied to the skills 
and knowledge acquired during the master program.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O trabalho será desenvolvido em estreita colaboração com o(s) orientador (es) para a discussão das linhas 
orientadoras do trabalho final a realizar e da sua correta evolução ao longo da UC. O trabalho conducente 
à tese ou relatório, poderá ser realizado em ambiente académico ou académico e empresarial, sendo neste 
caso necessário também um orientador na empresa. 
A orientação, admissão a provas, constituição do júri, aceitação do trabalho e ato público de defesa desta 
Unidade Curricular estão regulamentados por regulamento próprio da Universidade do Algarve. 
Resumidamente:
a) o júri é composto por 3 a 5 membros, incluindo um orientador;
b) Na primeira reunião do júri, decide-se sobre a aceitação do trabalho, ou a recomendação da sua 
reformulação;
c) A classificação final é a média das classificações (fundamentadas) atribuídas por cada um dos membros 
do júri.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The work will be carried out in close collaboration with the supervisor(s) that is responsible for providing 
help and guidance to students as well as for ensuring the correct progress of the work. The thesis or report 
can be carried out either in an academic or in an academic-enterprise environment. In the later a supervisor 
in the enterprise is also necessary.
The supervision, exam admission, panel formation, acceptance and public oral presentation act of this 
course are regulated by proper published regulations of the University of Algarve.
In summary:
a) The panel is composed by 3 to 5 members, including one supervisor;
b) In the first meeting of the panel, the acceptance of the work is discussed, or its reformulation is 
recommended;
c) The final grade is the average of the ratings assigned by each member of the jury.

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

Tendo como objetivos principais o desenvolvimento de capacidades de investigação e de trabalho com 
elevado grau de autonomia, uma metodologia de ensino com trabalho autónomo por parte do aluno e 
acompanhamento tutorial, à distancia e pontualmente presencialmente, parece completamente adequada à 
prossecução desses objetivos.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As the main goal of this course is to develop the students’ capacity to undertake research work with a high 
degree of autonomy and integrate acquired knowledge, the proposed teaching methodology with tutorial 
orientation, mostly remotly with ocasional face-to-face meetings, seems in accordance with the curricular 
unit objectives

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A bibliografia depende do tema escolhido para dissertação, projeto ou estágio e deverá ser, em parte, 
indicada pelo orientador de cada aluno.
The bibliography depends on the subject chosen for thesis, Project or internship and should be, in part, 
indicated by the supervisor of each student.
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