
ACEF/1415/08797 — 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:
Hortofruticultura

A3. Study programme:
Horticulture

A4. Grau:
Mestre

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Delib nº 1117/2008, pub DR, 2ªs, nº 74, 15.4.2008;Desp nº 1861/2013, pub DR, 2ªs, n.º 22, 31.1.2013.

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

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

621

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:
90

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

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

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
20
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A11. Condições específicas de ingresso:
a) Titulares de uma licenciatura nas áreas das Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Terra e 
do Ambiente, e licenciaturas em áreas afins; b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro 
conferido na sequência de um 1.º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo 
de Bolonha por um Estado aderente a este Processo; c) Titulares de um grau académico superior 
estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo órgão 
científico estatutariamente competente do estabelecimento de ensino superior onde pretendem ser 
admitidos; d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como 
atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico estatutariamente 
competente do estabelecimento de ensino superior onde pretendem ser admitidos.

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

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

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

Não

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):

<sem resposta>

A13. Estrutura curricular

Mapa I - 

A13.1. Ciclo de Estudos:
Hortofruticultura

A13.1. Study programme:
Horticulture

A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
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A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

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

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

ECTS Optativos / Optional 
ECTS*

Ciências Agrárias / Agricultural Sciences CAGR 75 0

Economia/Economy ECON 6 0

Qualquer Área Científica/Any scientific 
area

QAC 0 9

(3 Items) 81 9

A14. Plano de estudos

Mapa II - - 1º Ano/ Semestre 1º

A14.1. Ciclo de Estudos:
Hortofruticultura

A14.1. Study programme:
Horticulture

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

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

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)

Citricultura/Citricultura CAGR Semestral/semester 168 T:20 TP:30 6

Melhoramento Genético de 
Plantas/Breeding Plants

CAGR Semestral/semester 168 T:20 TP:30 6

Produção Integrada/Integrated 
Production

CAGR Semestral/semester 168 T:20 TP:30 6

Técnicas de Produção em 
Horticultura Protegida/ 
Protected Horticulture 
Technology

CAGR Semestral/semester 168 T:20 TP:30 6

Opção/Option 1.1 QAC Semestral/semester 168 - 6

(5 Items)
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Mapa II - - 1º Ano/ Semestre 2º

A14.1. Ciclo de Estudos:
Hortofruticultura

A14.1. Study programme:
Horticulture

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

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

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

Fruticultura 
Mediterrânica/Mediterranean Fruit 
Crops 

CAGR Semestral/semester 168 T:20 TP:30 6

Tópicos avançados em 
horticultura/Advanced Topics in 
horticulture

CAGR Semestral/semester 168 T:20 TP:30 6

Inovação e 
Empreendedorismo/Innovation and 
Entrepreneurship 

ECON Semestral/semester 168
T:15 TP:20 
S:5

6

Projecto de Dissertação / Thesis 
Project 

CAGR Semestral/semester 84 - 3

Qualidade e conservação de 
hortofrutícolas/Quality and 
preservation of fruit and vegetables 

CAGR Semestral/semester 168 T:20 TP:30 6

Opção/Option 1.2 QAC Semestral/semester 84 - 3

(6 Items)

Mapa II - - 2.º Ano/ Semestre 1º

A14.1. Ciclo de Estudos:
Hortofruticultura

A14.1. Study programme:
Horticulture

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
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A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

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

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)

Dissertação / 
Relatório/Thesis/Report

CAGR Semestral/semester 840 - 30

(1 Item)

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Diurno

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

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

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

Doutor Gustavo Nuno Barbosa Nolasco (Diretor); Doutor Mário Reis e Doutora Maria Dulce Antunes

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

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

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III

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

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

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

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

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

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

<sem resposta>

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

<no answer>

A17.4. Orientadores cooperantes

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

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

<sem resposta>

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

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

Nome / 
Name

Instituição ou estabelecimento 
a que pertence / Institution

Categoria Profissional / 
Professional Title

Habilitação Profissional / 
Professional Qualifications

Nº de anos de 
serviço / No of 
working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20

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

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

A20. Observações:

O n.º de vagas indicado em A.10 refere-se ao ano de 2013/2014.
Secção 3 - 5.1.3 "Procura" - O n.º candidatos 1ª opção corresponde ao n.º candidatos; o n.º colocados e n.º 
colocados 1ª opção corresponde ao n.º de admitidos. 
Secção 4 - 7.1.4 "Empregabilidade" - Os valores a zero significam que não existe informação disponível

A20. Observations:

Places indicated A.10 refers to the year 2013/2014.
“Programme's Demand” Number of 1st option candidates represents total candidate number. Number of 
enrolled students and 1st option enrolled students represents total number of admitted candidates.
"Employability " - A zero value means no information is available
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1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
A horticultura e a fruticultura apresentam um elevado potencial de desenvolvimento. Em Portugal as 
exportações em frutas e legumes têm vindo a crescer representando atualmente um volume superior a mil 
milhões de euros anuais. Num quadro de globalização de mercados, este mestrado é essencial para a 
formação especializada em hortofruticultura e fruticultura, para a melhoria da qualidade dos produtos, 
para o aumento da rentabilidade económica das culturas e para o uso racional de fatores de produção.
O curso tem como objetivos formar especialistas em toda a fileira de produção e comercialização 
hortofrutícola capazes de inovar no planeamento, implementação e controlo de sistemas e práticas 
agrícolas e agro – alimentares. 

1.1. Study programme's generic objectives.
Vegetable and fruit production shows a large development potential. Portuguese exports of vegetable and 
fruits have increased in the last years, reaching an actual annual value of one thousand million euro. On a 
global market situation, this Master is essential to increase the specialization on fruit and vegetable 
production, in order to increase the quality of both processes and products, to increase profitability and 
the sustainable use of production factors.
The major objective of this master course is to prepare specialists for the horticultural sector, whith the 
capacity to innovate, develop and control the production systems and practices in agro-food sector.

1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.
A UAlg é uma instituição de ensino superior, cuja missão está definida nos respetivos estatutos dispondo, 
no domínio da Agricultura, em particular na Hortofruticultura, de um corpo docente próprio, qualificado, 
constituído por titulares do grau de doutor e de elevada competência profissional. A UALg definiu a 
Alimentação, Saúde e Bem-Estar como uma das áreas prioritárias, pelo que a formação em 
Hortofruticultura, para além de se inserir na área, contribui para que as ações a ela associadas se 
concretizem.
A Hortofruticultura existe na UALg desde a sua fundação há mais de 30 anos. A investigação neste 
domínio tem sido realizada a través de Centros de Investigação de reconhecido mérito, tendo-se 
reorganizado recentemente no centro reconhecido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, MeditBio. 
A investigação tem decorrido através de numerosos projectos nacionais e internacionais financiados por 
diversas agências e sector privado. Além disso dispõe dos recursos materiais e físicos (laboratórios, 
estações experimentais, bibliotecas, equipamentos, etc.) para garantir qualidade da formação na área de 
Hortofruticultura. A UAlg tem portanto competências na formação/investigação neste domínio para 
competir em termos nacionais e internacionais.

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

UALG is an high school institution with a statutary defined mission. UALG possesses a highly qualified 
teaching staff in the agricultural field, namely Horticulture, including PhD faculty members of recognised 
competence. UALG has defined Food, Health and Wellbeing as one of its priority areas, and for this reason 
this advanced formation on Vegetable and Fruit production not only is inserted in that development areas 
as it will allow for the development of related actions.
Vegetable and Fruit production is present at the University since its creation, for more than 30 years. 
Research in this domain has been developed trough Research Centers of recognised capacity, having 
reorganized recently in the FCT recognised centre MeditBio. Research has been carried out trough a large 
number of national and international projects, with finance from several public agencies and the private 
sector.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objetivos gerais do ciclo de estudos estão publicados no site da internet da Universidade do Algarve 
(por exemplo: http://www.ualg.pt/home/pt/curso/1530), sendo possível aceder através de links quer a partir 
da página principal, quer a partir do site da Faculdade de Ciências e Tecnologia dessa mesma 
Universidade.

Os objectivos do mestrado têm também sido divulgados nas acções relacionadas com o dia da Faculdade

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
The main objectives of this studies cycle are published on UALG internet site (for example: 
http://www.ualg.pt/home/pt/curso/1530), wich are posible to reach trough the links on UALG main page, or 
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on the webpage of Faculdade de Ciências e Tecnologia, on UALG mainpage.

The masters’ objectives are also presented to a general audience during the “Faculty Day”.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 
The internal quality assurance system of UAlg, is defined in the Quality Manual (MQ), and is coordinated by 
a Quality Assurance Committee, supported operationally by the Office of Evaluation and Quality (GAQ). 
The GAQ applies to students and teachers, the survey on teaching and learning, for each curricular unit 
(UC). UC's syllabus as well as the report of its functioning, are registered in SIPA by the professor UC, and 
evaluated by course Director (DC), Department head, CP, CC and Dean (DIR). On moodle platform, the 
professor registers the lectures and other work materials. 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 (pedagogical and scientific services), and supported by a Cabinet 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 o responsável pela implementação 
dos mecanismos de garantia da qualidade é o Diretor da Faculdade. O Conselho Pedagógico é o garante 
da qualidade a nível pedagógico pois é a este nível que começam por ser analisados os resultados e os 
relatórios.

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

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

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

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

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

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

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

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 
At the end of each semester, the professor submits the course report to the Educational Information 
System (SIPA) (http://sipa.ualg.pt). This report is examined successively by the Course committee (DC), 
Department head and Faculty Dean, who analyzes it, together with the outcome from the questionnaires 
about the perceptions of students and faculty on the teaching and learning processes, conducted online by 
the GAQ (https://peaad.ualg.pt/). Within SIPA it was implemented an immediate alarm system to detect 
situations of high rate of disapproval, as well as professor absence. These cases are discussed in a 
meeting of the DC, followed by Dean and Department head meeting. The pedagogical Committee also 
promotes a meeting to evaluate the semester course reports. This bi-annual evaluation is an opportunity to 
detect and propose improvements in the course functioning. All the proposals from the DC are discussed 
in the departments and submitted to the Scientific Council for approval.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
O curso foi submetido a avaliação preliminar à A3ES tendo merecido parecer positivo. Anualmente é 
efetuada uma autoavaliação ao sucesso do curso na captação de novos alunos. A decisão de abertura ou 
não de nova edição dos mestrados, baseia-se na avaliação que a faculdade faz sobre a oportunidade de 
mercado e disponibilidade de docência. O sistema de alertas implementado no SIPA, permite acompanhar 
o processo de ensino/aprendizagem, contribuindo para a avaliação contínua. Foram elaborados relatórios 
de autoavaliação da faculdade para os biénios 2008/2009-2009/2010 e 2010/2011-2011/2012, que foram 
objeto de discussão e aprovação pela Comissão de Autoavaliação. 

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

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

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

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities

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

Área para colecções de fruteiras 3350

Horto-Recinto de culturas ao ar livre/ Field for open-air cultivation 500

Horto - Área de ar livre para ensaios de hidraulica/ Field for irrigation reserch 1600

Horto - Recinto de ensaio de relvas/ turfgrass varieties area 192

Estufa de Sombra/ shade greenhouse 312

8 Salas de aula médias/ Middle Size Classrooms 395

7 Salas de aula grandes com retroprojector/ Large Regular Classrooms com projector de transparencias 714

6 Estufas com cobertura em plástico/ 6 plastic greenhouses 790

5 Laboratórios de ensino para Química e Bioquímica/ Labs for Chemistry and Biochemistry 377

4 anfiteatros com computador e projector de transparencias/ Anfi-theaters with computer and overhead projector 404
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4 Salas com computadores/ Computer Classrooms 220

3 salas de aula pequenas/ Small Classrooms 73

10 Laboratórios de ensino para Biologia, Microbiologia, Genética, Biologia Molecular, etc./ Teaching Labs for 
Biology, Microbiology, Genetics, Mol. Biology, etc.

572

1 estufa de vidro para investigação/ 1 research glass greenhouse 184

1 Biblioteca central com computadores e salas de estudo/ Large Library with Computers and Reading Rooms 3000

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

Arca congeladora (-80ºC) / Freezers(-80 ºC) 2

Arcas congeladoras / Freezers (- 20ºC) 2

Autoclaves / Steam Sterilisers (autoclave) 3

Balança Electrónica Analítica / Electronic Analytical scale 6

Balança de Precisão Electrónica / Electronic precision scale 6

Banho de cavitação / Ultrasound water bath 1

Banho-maria com circulação / Recirculation water bath 2

Bidestilador / Bidistillator 2

Centrifugas / Centrifuges (Ultra, Bench, Micro) 3

Centro de compostagem / Composting experimental statíon 1

Câmara de Fluxo Laminar / Laminar Flow 4

Câmaras Incubadoras / Incubator chambers 10

Câmaras de atmosfera controlada - CO2, O2, Temp, Humidade / Controlled atmosphere chambers 8

Câmaras de cultura de plantas / Plant culture chambers 8

Câmaras frias / Cold chambers 4

Equipamento hidráulico agregado ao grupo electrobomba / Hidraulic system of water control 1

Espectrofotómetro / Spectrophotometer (Iinfrared) 1

Espectrofotómetro / Spectrophotometer (Vis) 2

Espectrofotómetro / Spectrophotometer UV/Vis) 3

Espectrofotómetro de chama / Flame photometer with compressor 1

Evaporador rotativo / Rotary Evaporator 4

Furo Artesiano / Borehole 1

Gelo Seco e Máquinas de gelo / Dry ice and ice machines 2

Grupo electrobomba / Electropump 1

Hotte / Hotte 8

IRGA - Infrared Gas Analyser 1

Incubadora de células animais / Animal cell culture chamber 1

Lupas / StereoMicroscopes 25

Medidor de oxigénio / Oxygen Meter 1

Microcentrifuga / Microcentrifuge 2

Microcópios / Microscopes 25

Microscópio (UV/ Contraste de fase) / Microscope (UV/Phase contrast) 1

PCR em Tempo Real / Real Time PCR 1

Sequenciador / Sequencing machine 1

Sistema de aquisição de dados climáticos em estufa / Climatic data acquisition system in the greenhouses 1

Sistema de climatização de estufa / Greenhouse climatization system 2

Sistema de electrofirése verticais / Vertical Electrophoresis System 8

Sistema de electroforése horizontal / Horizontal electrophoresis systems 8

Sistema de rega com fertilização, estufa / Fertigation system in the greenhouses 2

Sistema de rega no espaço do Horto / Irrigation system in the experimental vegetable production area 1

Termocicladores / Thermocyclers 8

Tractor com pá carregadora frontal, de 4 rodas motrizes e possibilidade de montagem de porta-paletes à 
retaguarda / Four wheels steering loader with front loader and pallets lift

1

Ultra Centrifuga / Ultra-centrifuge 2
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3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
A Universidade do Algarve tem um protocolo Com as Universidades de Évora, Córdova e Las Palmas de 
Gran Canária, e o Instituto Agronómico Mediterrâneo de Saragoça para a organização e desenvolvimento 
de mestrados universitários e programas de doutoramento conjunto, incluindo-se nos seus objectivos o 
desenvolvimento da investigação para a promoção e valorização dos recursos do Mediterrâneo, onde se 
insere a produção hortofrutícola.

3.2.1 International partnerships within the study programme.
The University of Algarve established a protocol with the universities from Évora, Cordova, Las Palmas de 
Gran Canaria and the Mediterranean Agronomic Institute from Zaragoza, to organize and promote joined 
master and PhD courses, including in their objectives the development of research towards the promotion 
and valorisation of Mediterranean resources, where vegetable and fruit production are included.

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.

UALG dispõe de parcerias com as principais empresas da região relacionadas com a Hortofruticultura, as 
quais têm integrado diplomados pela instituição, o que facilita, por exemplo a realização de visitas de 
estudo no âmbito das UC do mestrado.

Fora da região do Algarve, existe uma parceria com a empresa CUF-Adubos de Portugal SA (atual 
Fertibéria), no âmbito do desenvolvimento de novos fertilizantes.

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

UALG has established partnerships with the main companies from the region involved in vegetable and 
fruit production, which have included in their staff people formed by the UALG, what makes easier the 
study visits included in the UC of this master course.
Out of Algarve, there is a partnership with CUF – Adubos de Portugal SA (nowadays Fertibéria) to develop 
new fertilizers.

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
Alguns alunos da UALG têm usado UC do mestrado como disciplinas de opção para outros cursos. Os 
laboratórios em que e infra-estruturas em que decorrem actividades de investigação dos docentes afectos 
a este ciclo de estudos recebem também estudantes para teses, dissertações, estágios de outros ciclos, 
por exemplo: Estágios de Lic.Biologia, Lic. Biotecnologia, Lic Agronomia, Mestrado integrado em Eng 
Biológica, 3º ciclo em Ciências Agrárias, 3º ciclo em Biologia.

3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.
Some UALG students have used the UCs of this master course as optional assignatures for other courses. 
The laboratories where the teachers involved in this course develop their research receive also other 
students to develop thesis, dissertations, training periods from other courses, such as: LIc. Biology, LIc. 
Biotechnology, Lic. Agronomy, Integrated Master on Biological Enginieering, 3rd cycle on Agrarian 
Sciences, 3rd cycle on Biology.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente 

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Amílcar Manuel Marreiros Duarte

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Amílcar Manuel Marreiros Duarte

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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 - Gustavo Nuno Barbosa Nolasco

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gustavo Nuno Barbosa Nolasco

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 - José Manuel Peixoto Teixeira Leitão

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Peixoto Teixeira Leitão

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 - José António Carreira Saraiva Monteiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José António Carreira Saraiva Monteiro

Página 13 de 55ACEF/1415/08797 — Guião para a auto-avaliação

05-01-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=61527c44-af9b-62f5-...



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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Maria Albertina Amaro Cercas Gonçalves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Albertina Amaro Cercas Gonçalves

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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 Alcinda dos Ramos das Neves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Alcinda dos Ramos das Neves

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 - Maria Dulce Carlos Antunes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Dulce Carlos Antunes

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Maribela Fátima de Oliveira Pestana Correia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maribela Fátima de Oliveira Pestana Correia

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 - Mário Manuel Ferreira dos Reis

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Manuel Ferreira dos Reis

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

Mapa VIII - Adão de Jesus Gonçalves Flores

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Adão de Jesus Gonçalves Flores

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.):
Faculdade de Economia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Pedro José Realinho Gonçalves Correia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro José Realinho Gonçalves Correia

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

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

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

Nome / Name
Grau / 
Degree

Área científica / Scientific Area
Regime de tempo / 
Employment link

Informação/ 
Information

Amílcar Manuel Marreiros 
Duarte

Doutor
Ciências Agrárias, especialidade 
Fruticultura

100 Ficha submetida

Gustavo Nuno Barbosa 
Nolasco

Doutor
Ciências Agrárias, especialidade 
Protecção de Plantas

100 Ficha submetida

José Manuel Peixoto 
Teixeira Leitão

Doutor Biologia - Biologia Celular 100 Ficha submetida

José António Carreira 
Saraiva Monteiro

Doutor
Engenharia Agronómica 
(Equivalência)

100 Ficha submetida

Maria Albertina Amaro 
Cercas Gonçalves

Doutor
Ciências Agrárias, especialidade de 
Protecção de Plantas

100 Ficha submetida
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Maria Alcinda dos Ramos 
das Neves

Doutor Ciências Agrárias, especialidade 
Produção Vegetal

100 Ficha submetida

Maria Dulce Carlos Antunes Doutor
Ciências Agrárias, especialidade de 
Produção Vegetal

100 Ficha submetida

Maribela Fátima de Oliveira 
Pestana Correia

Doutor
Ciências Agrárias, especialidade de 
Produção Vegetal

100 Ficha submetida

Mário Manuel Ferreira dos 
Reis

Doutor
Ciências Agrárias, especialidade 
Produção Vegetal

100 Ficha submetida

Adão de Jesus Gonçalves 
Flores

Doutor
Gestão (Estratégia e Comportamento 
Organizacional)

100 Ficha submetida

Pedro José Realinho 
Gonçalves Correia

Doutor Biologia, Ecologia Biossistemática 100 Ficha submetida

1100

<sem resposta>

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

4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers: 11 100

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching 
staff

ETI / 
FTE

Percentagem* / 
Percentage*

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

11 100

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI / 
FTE

Percentagem* / 
Percentage*

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

8 72,7

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas 
fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional 
experience and competence, in the main areas of the study programme (FTE):

0 0

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*

11 100
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Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período 
superior a três anos / Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three 
years:

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

0 0

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

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

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

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

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

4.2. Pessoal Não Docente 

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
Para apoio geral, a Faculdade tem o Gabinete de Apoio ao Estudante, composto por 3 trabalhadores, 
sendo que 1 deles trata apenas de assuntos sobre os 2.ºs e 3.ºs ciclos e os outros 2 tratam dos 1.º ciclos e 
dos mestrados integrados. A Faculdade também tem um Gabinete de Mobilidade com 1 Técnico Superior 
para apoiar os estudantes na área da mobilidade (incoming e outgoing) e os cursos Erasmus Mundus. Os 
trabalhadores para apoio específico (ensino e investigação) são em n.º de 26 ( 8 Assistentes Operacionais, 
7 Assistentes Técnicos e 11 Técnicos Superiores) e estão afetos aos Departamentos e unidades 
investigação, que por sua vez é o órgão que faz a gestão das unidades curriculares, por área científica, 
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 
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students in the area of mobility (incoming and outgoing) and Erasmus Mundus courses. Teaching and 
research are supported by 26 workers (8 operational assistants, 7 technical assistants and 11 senior 
technicians), with functions and activities defined by the departments they are attached with. Because 
courses share curricular units, it is not possible to differentiate work load per technician per course.

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

Total 30

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

Total 30

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

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

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

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

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 %
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Masculino / Male 100

Feminino / Female 0

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 0

28 e mais anos / 28 years and more 100

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 0

2º ano curricular 2

2

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

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

2012/13 2013/14 2014/15

N.º de vagas / No. of vacancies 20 20 0

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 7 1 0

N.º colocados / No. enrolled students 7 1 0

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 7 1 0

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 12 15 0

Nota média de entrada / Average entrance mark 13 15 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) 

Não aplicável

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

Not applicable

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem 

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

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

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

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

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

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

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
At the University, there are several support mechanisms on looking for and encouraging job creation. CRIA 
– Division of Entrepreneurship and Technology Transfer, integrated into the support unit to scientific 
research, develops actions to promote entrepreneurship and support the beginning of economic activities. 
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 

Página 21 de 55ACEF/1415/08797 — Guião para a auto-avaliação

05-01-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=61527c44-af9b-62f5-...



avaliação, acesso aos docentes de cada unidade curricular, a ficha da UC, etc.), os eventos académicos 
mais relevantes para além da dinamização de uma página na rede social facebook.

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

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

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

6. Processos

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

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

O curso tem como objetivos formar especialistas em toda a fileira de produção e comercialização 
hortofrutícola capazes de inovar no planeamento, na implementação e no controlo de sistemas e práticas 
agrícolas e agro – alimentares.

A estrutura curricular assenta num projeto científico integrado de interligação de conhecimento entre as 
matérias no âmbito da produção, pós-produção e comercialização das culturas hortofrutícolas, ou seja, 
toda a cadeia desde a produção até ao consumo, apresentando uma perspectiva virada para o futuro.

As unidades curriculares abordam questões no âmbito da obtenção e qualidade do material vegetal, 
culturas específicas com importância no enquadramento Mediterrânico, moderna tecnologia de produção, 
pós-colheita e abordagem de aspectos empresariais do sector.

Os alunos terão de obter as seguintes competências genéricas e específicas ao longo da formação:

Competências Genéricas: capacidade de análise e síntese; resolução de problemas do sector e 
capacidade de autocrítica.

Competências específicas: capacidade de participação na decisão estratégica de empresas 
hortofrutícolas; capacidade de realização de pesquisas orientadas em hortofruticultura; capacidade de 
trabalho individual e em equipa; capacidade para executar juízos holísticos e capacidade de resolução de 
problemas específicos do sector; capacidade de mudança.

Página 22 de 55ACEF/1415/08797 — Guião para a auto-avaliação

05-01-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=61527c44-af9b-62f5-...



A aquisição destas competências conduzirá à satisfação plena dos objetivos fixados, concretamente pelo 
fomento de uma atitude de investigação e inovação e de aprofundamento de competências profissionais 
através dos trabalhos práticos, de seminários com especialistas, e da realização da dissertação.
Os alunos são também incentivados a publicarem artigos científicos e a apresentarem comunicações em 
congressos e seminários sendo apoiados pelos orientadores da dissertação.
O grau de cumprimento dos objetivos é avaliado através do sucesso escolar global, nomeadamente das 
classificações nas UCs e, essencialmente na Dissertação.

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 course has as objective to train specialists in the whole chain of production and marketing of 
horticultural crops, who are able to innovate in the planning, implementation and control of agricultural 
systems l and agro - food practices

The curriculum is based on an integrated scientific project of interconnected knowledge between subjects 
within the production, post-production and marketing of horticultural crops, i.e., the whole chain from 
production to consumption, with a forward-looking perspective

The curricular units (UCs) tackle subjects from the obtention and quality of starting plant material, specific 
crops important within a Mediterranean frame, recent methodologies of production, to post-harvest and 
horticultural entrepreneurship.

Students will need to obtain the following generic and specific skills over the training period:

Generic skills: analytical capacity and synthesis; resolution of the sector's problems and self-criticism 
capacity.

Specific skills: ability to participate in strategic decisions to horticultural enterprises; ability to conduct 
research oriented to horticultural crops; individual and team working ability; ability to perform holistic 
judgments and specific problem-solving capacity for the sector; capacity for change.

The acquisition of these skills will lead to the full satisfaction of stated objectives, in particular by 
promoting the development of research activities, innovation and deepening of professional skills through 
practical work, seminars with experts, the dissertation project and the completion of the dissertation.
Students are awarned for the importance of publishing scientific papers and to submit presentations at 
conferences and seminars.

The degree of fulfilment of the objectives is assessed by overall school success, namely in the mares 
obtained in the UCs and essentially in the final Dissertation.

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

Institucionalmente não está definida nenhuma periodicidade para a revisão curricular. No ano letivo 
2012/2013 foi implementada uma alteração na estrutura do ciclo do tipo modular para semestres, que 
implicou uma reestruturação do plano de estudos e a atualização curricular. Entre outras, foi incluída a 
unidade curricular de projecto de dissertação.
Os docentes das diferentes unidades curriculares atualizam e adequam os conteúdos e metodologias de 
ensino em conformidade com o desenvolvimento científico e tecnológico, com a sua atividade de 
investigação e ensino e partilha de informação entre colegas quer internamente quer externamente.
Quando o Conselho Pedagógico, ou a Comissão Curso ou ainda o Departamento verifica necessidades de 
ajustamentos propõe ao Conselho científico as alterações adequadas.

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

The periodicity for curriculum review is not set institutionally. In the academic year 2012/2013 it was 
implemented a change in the structure from modules to semesters, which led to a restructuring of the 
syllabus and curriculum update. Among others, was included the UC “dissertation project”.
Professors of the different UCs update and fit the contents and teaching methods in accordance to the 
scientific and technological development, with their own research and education and information shared 
among colleagues, both internally and externally to the UAlg.
When the Pedagogical Council, or the Course Commission or the Department checks adjustment needs, 
proposes to the Scientific Council the adequate amendments.
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6.2. Organização das Unidades Curriculares 

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Qualidade e Conservação de hortofrutícolas/Quality and storage of horticultural products

6.2.1.1. Unidade curricular:
Qualidade e Conservação de hortofrutícolas/Quality and storage of horticultural products

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Dulce Carlos Antunes - T:20; TP:30

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

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

Esta disciplina pretende fornecer conhecimentos fundamentais sobre as tecnologias aplicadas à 
conservação e qualidade de produtos hortofrutícolas. 
Nesta unidade de formação são estudados a um nível avançado as técnicas usadas em pós-colheita de 
produtos hortofrutícolas e os mecanismos subjacentes que determinam e limitam estas técnicas; 
aplicação de metodologia de investigação e tecnologia de informação nas práticas pós-colheita; fisiologia 
e bioquímica dos processos que ocorrem em pós-colheita; avaliação e controlo da qualidade dos produtos 
hortofrutícolas desde a produção ao consumo. 
Após a conclusão da disciplina os alunos deverão estar aptos a avaliar e promover a qualidade dos 
produtos hortofrutícolas assim como saber como resolver problemas relacionados com a aplicação de 
tecnologias de conservação destes mesmos produtos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to provide fundamental knowledge about the technologies applied to the conservation 
and quality of horticultural products.
In this unit of training are studied at an advanced level techniques used in postharvest of horticultural 
products and the underlying mechanisms that determine and limit these techniques; application of 
research methodologies and information technology in post-harvest practices; physiological and 
biochemical processes that occur in post-harvest; evaluation and quality control of horticultural products 
from production to consumption.
Upon completion of the course students should be able to evaluate and promote quality in horticultural
products as well as how to solve problems related to the application of technologies for these same 
products.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Nesta unidade são estudados a um nível avançado as técnicas usadas em pós-colheita de produtos 
hortofrutícolas e os mecanismos que determinam e limitam as mesmas; aplicação de métodos de 
investigação e tecnologia de informação na pós-colheita; fisiologia e bioquímica dos processos pós-
colheita; avaliação e controlo da qualidade dos produtos hortofrutícolas desde a produção ao consumo. 
Visão geral da biologia pós-colheita de produtos hortofrutícolas específicos; Avaliação da qualidade à 
colheita; Sistemas de colheita, preparação para o mercado; fatores de segurança e higiene; Necessidade e 
sistemas de refrigeração; Técnicas de armazenamento; Controle de desordens fisiológicas e dos 
patogéneos na pós-colheita; Etileno; Transporte; Higienização e segurança alimentar; Estandardização e 
inspeção; Produtos minimamente processados; Comercialização de produtos frescos; Comportamento do 
consumidor; Controlo e certificação da qualidade; Visão global da investigação pós-colheita da atualidade.

6.2.1.5. Syllabus:
In this unit of training are studied at an advanced level the technologies used in postharvest of 
horticultural products and the underlying mechanisms that determine and limit these technologies; 
application of research methodologies and information technology in post-harvest; physiological and 
biochemical processes that occur in post-harvest; evaluation and quality control of horticultural products 
from production to consumption. 
Overview of postharvest biology of specific horticultural products; Quality evaluation for harvest; 
Harvesting systems, preparation for market; health and safety factors; Needs and cooling systems; 
Storage technologies; Control of physiological disorders and postharvest pathogens; ethylene; transport; 
Sanitation and food safety; Standardization and inspection; Minimally processed products; Marketing of 
fresh produce; Consumer behavior; Quality standards; Control and quality certification; Overview of 
postharvest research today.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Os conteúdos programáticos são coerentes com os objetivos da unidade curricular porque fornecem aos 
alunos os conhecimentos teóricos e práticos sobre tecnologias avançadas para aplicação em pós-colheita, 
baseando-se no conhecimento dos processos bioquímicos que ocorrem na pós-colheita em produtos 
hortofrutícolas. Fornece aos alunos o conhecimento e as ferramentas essenciais para que possam avaliar 
e gerir a qualidade dos produtos hortofrutícolas, promovê-la e aplicar as técnicas corretas para prolongar 
o mais possível a sua conservação tendo em conta a segurança alimentar e a preservação do ambiente. 
Posteriormente no seu local de trabalho, os alunos ficam aptos a resolver problema específicos de cada 
um dos produtos hortofrutícolas relacionados com a pós-colheita e o controlo da qualidade dos mesmos. 
Ficam também aptos a seguir com sucesso programas relacionados com investigação em pós-colheita.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are consistent with the objectives of the course because they provide students with the 
theoretical and practical knowledge for use in advanced post-harvest technologies, based on knowledge of 
biochemical processes that occur in the horticultural products. Provides students with the knowledge and 
tools essential to enable them to assess and manage the quality of fresh produce, promote and apply the 
correct techniques to prolong as much as possible their conservation, taking into account the food 
security and the preservation of the environment. Later in their workplace, students are able to solve 
specific problems of each horticultural product related to post-harvest and quality control. Are also able to 
successfully follow research programs related to post-harvest.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Exposição teórica: será feita a apresentação e a análise de informação sistematizadas pelo docente 
sobre tópicos do programa. 
2. Aulas práticas: sob orientação do docente, os alunos realizarão em laboratório tarefas de aplicação 
prática e contextualizada dos conhecimentos teóricos e visitas a centrais de armazenamento e expedição 
de produtos hortofrutícolas.
3. Trabalhos individuais e/ou de grupo: - São realizados trabalhos laboratoriais que ajudão a assimilar os 
conhecimentos sobre os temas do programa.
4. Seminários: Sempre que possível realizam-se seminários sobre temas específicos.
Existem os serviços de “Tutoria Eletrónica” da UAlg, através dos quais os alunos poderão aceder a 
informações e textos de apoio. A avaliação é feita através de um teste teórico e a apresentação de um 
trabalho sobre um produto hortofrutícola no seu processo desde a colheita até ao consumo. A 
participação nas aulas práticas também é avaliada.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
1. Lectures: presentation and analysis of systematized topics of the teaching program.
2. Practical classes: students conduct laboratory contextualized work and practical application of 
theoretical knowledge and visits to storage and packing and shipping houses of horticultural products. 
3. Individual and / or group work: - Under the guidance of the professor, laboratory work done will help to 
assimilate the knowledge and develop the ability to communicate and discuss the themes of the program.
4. Seminars: Will be held seminars on specific topics for which experts are invited. 
Beyond time reported weekly by the professor, the "Tutoring Electronics" of the UAlg, through which they 
can access information, handouts and other digital documents to support the learning process is available. 
The evaluation is done by formulating a theoretical test and submitting and presenting a work about a 
chosen horticultural product in the process from harvest to consumption

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

As metodologias de ensino são coerentes com os objetivos da disciplina porque permitem aos alunos 
acompanhar e demonstrar os seus conhecimentos sobre qualidade e conservação de produtos 
hortofrutícolas ao longo das aulas presenciais. Por outro lado com o conhecimento e as ferramentas aqui 
obtidas, permite aprender a pesquisar os trabalhos existentes e toda a informação disponível sobre 
qualidade e conservação dos produtos hortofruticolas que farão nas horas não presenciais da disciplina e 
cujo resultado será apresentado no trabalho de pesquisa. Deste modo, no final da disciplina estão aptos a 
avaliar a qualidade dos produtos hortofruticolas, promovê-la e aplicar as técnicas corretas para prolongar 
o mais possível a sua conservação tendo em conta a segurança alimentar e a preservação do ambiente. 
Estão aptos ainda a pensar e pesquisar novas técnicas de conservação e promoção da qualidade dos 
produtos hortofrutícolas

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are consistent with the objectives of the course because they allow students 
to monitor and demonstrate their knowledge of quality and conservation of horticultural products 
throughout the classes. On the other hand, with the knowledge and tools obtained there, they learn how to 
research existing work and all available information on quality and conservation of horticultural products, 
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in the hours that will not have theoretical lessons, and whose results will be presented in the research 
work. Thus, at the end of the course students are able to assess the quality of horticultural products, 
promote it and apply the correct techniques to prolong as much as possible their conservation, food 
security and protect the environment. Yet, students are able to think and research new techniques for 
preserving and promoting the quality of horticultural products.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Almeida, D. 2006. Manual das Culturas Hortícolas (vol. 1) Editorial Presença.
Almeida, D. 2006. Manual das Culturas Hortícolas (vol. 2) Editorial Presença.
Shewfelt, R. L. e S. E. Prussia, eds. 1992. Postharvest handling: a system approach. Academic Press, San 
Diego, California, USA.
Kader, A.A. 2002. Postharvest technology of horticultural crops. 3th edition. University of California
Nunes, M.C.N. 2008. Color Atlas of Postharvest Quality of Fruits and Vegetables, Blackwell publishing 
Thompson, A K. 1998. Controlled atmosphere storage of fruits and vegetables. CAB International, 
Wallingford, UK 
Wills, R., B. McGlasson, D. Graham and D. Joyce. 1998. Postharvest, an introduction to the physiology and 
handling of fruit and vegetables. (4th edit). CAB International, Wallingford, UK
Statistical Quality Control A Modern Introduction. Douglas C. Montgomery, 6th Edit, Wiley, 2009
Material das aulas
Consulta de sites relacionados com pós-colheita e controlo de qualidade na internet

Mapa X - Inovação e Empreendedorismo/Innovation and Enterpreneurship

6.2.1.1. Unidade curricular:
Inovação e Empreendedorismo/Innovation and Enterpreneurship

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Adão de Jesus Gonçalves Flores - T:15; TP:20; S:5

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

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

identificar e definir conceitos e modelos de inovação; relacionar inovação e empreendedorismo; definir 
empreendedorismo e características do empreendedor; aplicar um comportamento empreendedor; 
tipologias de inovação; aplicar os principais conceitos de gestão no desenvolvimento de planos de 
negócios; Autonomia de aprendizagem conducente ao desenvolvimento de um espírito de empreendedor e 
de iniciativa, competências de trabalho em grupo, competências de comunicação; desenvolvimento do 
espírito criativo/

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
to identify and comprehend concepts and models of innovation; establish the relation between innovation 
and entrepreneurship; conceptualize different forms of entrepreneurship; to develop a entrepreneurial 
attitude; evaluate business ideas; apply the concepts to the development of business plans; skills and 
capabilities to develop: self-learning; group work capabilities; communication and creativeness skills; 
ethical and social responsability attitude

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Empreendedorismo: a empresa e a gestão; Inovação, conceitos modelos e tipologias; Da inovação ao 
mercado; Empreendedorismo e a gestão estratégica; O ciclo do empreendedorismo através do plano de 
negócio: estrutura essencial; A criatividade, inovação e empreendedorismo; Oportunidades e ideia de 
negócio e a sua viabilidade; tipos de empresas, start-ups, franchising e empresas familiares; a 
organização do processo produtivo, localização e modelo de negócio; A dimensão do marketing e 
financeira do plano de negócios; O apoio à constituição e financiamento das empresas.

6.2.1.5. Syllabus:
Entrepreneurship basic concepts; Innovation, concepts, typologies and models; from innovation to 
market; Strategic management and entrepreneurship; Business plans structure; From ideas to the 
business concepts: creativeness, Innovation and entrepreneurship; analysing viability; Firms ownership; 
Developing the business: organizing the production, localization and business models; Marketing and 
finantial concepts.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Os objectivos programáticos determinam os conteúdos e as atitudes e competências a desenvolver. Se os 
objectivos de natureza congnitiva encontram concretização nos conteúdos programáticos de natureza 
cientifica, as atitudes e comportamentos concretizam-se sobretudo pelos meios pedagógicos utilizados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The main objectives contextualize the contents and skills to be developed by the students. Skills and 
capabilities are developed using the diversity of pedagogical instruments and techniques.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A lecionação e introdução das matérias por parte do professor; aprender fazendo e descoberta por parte 
dos alunos. Diversas estratégias de lecionação: exposição oral, trabalhos de grupo usando estudos de 
caso, utilização intensa de audiovisuais, utilização de materiais informativos de imprensa especializada e 
de revistas cientificas e participação de empreendedores da região. Os alunos serão avaliados tendo por 
base três tipos de instrumentos: teste individual (30%); análise de dois casos de estudo (20%); trabalho de 
grupo (50%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The Learning routines will assume a double perspective: lectures by the teacher and Learning by doing by 
the students. Other teaching techniques: oral presentations, group work, case studies, visual materials, 
simulation techniques and lectures by local entrepreneurs.
Evaluation will be triple: an individual test, case study analysis and the elaboration and presentation of a 
business plan. Students graded with 10 (0-20) or more will be free of the final exam.

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

Esta é uma unidade curricular que visa fornecer conceitos fundamentais bem como competências 
individuais. Os conteúdos serão portanto leccionados em aulas de natureza mista (teórico/práticas) de 
forma a facilitar a ligação da teoria com a prática. O uso de casos permitirá desenvolver competências de 
analise e sintese, mas também motivar os alunos para a aprendizagem mais conceptual necessária ao 
domínio mais profundo dos conteúdos ministrados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The contents will be delivered in mixed classes (lectures/tutorials) so that the students can easily see the 
bridge between theory and practice. The use of cases will develop analytic and synthesis skills and also 
will motivate the students to learn and fully understand the concepts.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Zimmerer, Thomas W. e Scarborough, Norman M. (2010) Essentials of Entrepreneurship and small 
business management, Pearson Education, New Jersey.
- Stokes, D. e N. Wilson (2010) Small Business Management and Entrepreneurship, South-Western 
Cengage Learning;
- Trott, P. (2012) Innovation Management and New Product Development, Finantial Times-Prentice Hall;
- Sarkar, S. (2010) Empreendedorismo e Inovação, Escolar Editora; 
- Caetano, D. (2012) Empreendedorismo e Incubação de Empresas, Bnomics;
- Drucker, Peter, Inovação e Gestão, Ed. Presença, Lisboa. 
- HBR, Harvard Business Review on Entrepreneurship, Harvard Business School Press.
- Saraiva, Pedro M., (2011) Empreendedorismo, Imprensa da Universidade doe Coimbra;
- Stokes, D., N. Wilson e M. Mador (2010) Entrepreneurship, South-Western Cengage Learning;
- Timmons, J. A. E S. Spinelli (2008) New Venture Creation, Entrepreneurship for the 21st Century, McGraw-
Hill, International Edition

Mapa X - Projecto de Dissertação / Thesis Project 

6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto de Dissertação / Thesis Project 

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gustavo Nuno Barbosa Nolasco
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6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Um ou dois doutores ou especialistas de mérito reconhecido da Universidade do Algarve ou de outra 
Instituição, nacional ou estrangeira, ou de uma unidade de investigação. Pelo menos um docente deverá 
ser da Universidade do Algarve. O(s) docentes(s) serão nomeados pela Direcção de Curso, ouvindo 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 MH 
Direction, upon hearing the candidate . At least one of these supervisors should belong to the UALg staff. .

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

O aluno deverá elaborar um trabalho escrito com extensão entre 10 e 20 páginas em que apresenta o 
projeto a desenvolver durante a dissertação, focando os objetivos, uma revisão bibliográfica, os métodos 
e o cronograma a aplicar para atingir os objetivos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The student must produce a written document (10 – 20 pages) in which the Dissertation work is presented, 
including: objectives, state of the art, methodology and chronogram

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
N/A

6.2.1.5. Syllabus:
N/A

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

N/A

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

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O trabalho será apresentado pelo mestrando e discutido perante a turma na presença do Director de curso, 
do(s) docente(s) que acompanharam o trabalho de mestrando e, eventualmente, de outro docente 
especialista na matéria nomeado pela Direcção de Curso. A classificação será atribuída em reunião entre 
estes docentes

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The project will be presented by the student to the class and discussed in the presence of a panel 
including the MH Director, the supervisor(s) and if necessary a specialist in the field nominated by the MH 
direction. The final mark of this curricular unit will be given by the members of the panel.

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

O trabalho elaborado poderá ser integrado em parte ou na totalidade na dissertação de mestrado.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The totality or part of this work may be integrated in the Dissertation / Report

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
N/A

Mapa X - Dissertação / Relatório/Thesis/Report

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

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Gustavo Nuno Barbosa Nolasco (Director de Curso)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Um ou dois doutores ou especialistas de mérito reconhecido da Universidade do Algarve ou de outra 
Instituição, nacional ou estrangeira, ou de uma unidade de investigação, nomeado(s) pelo Conselho 
Científico sobre proposta Direção de Curso, ouvindo o Mestrando. Pelo menos um orientador será da 
Universidade do Algarve.
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. At least one of these 
supervisors should belong to the University staff

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

O aluno deverá demonstrar que possui competências nas áreas científicas em Hortofruticultura através de 
um documento escrito (Dissertação/Relatório), defendido em prova pública.
A Dissertação/Relatório é elaborada sob a supervisão do(s) docente(s) responsáveis.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The student must demonstrate, through a written document (Disseration/Report) defended in public 
audience that he/she possesses the competences in the fields of MH.
The Disseration/Report is elaborated under the guidance of a supervisor(s)

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
N. A. 

6.2.1.5. Syllabus:
N. A. 

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

N. A. 

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

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A orientação, admissão a provas, constituição do júri, aceitação do trabalho e ato público de defesa desta 
Unidade Curricular estão regulamentados nos artigos 17º a 21º do Regulamento de 2º e 3º ciclos da 
Universidade do Algarve. 

Resumidamente:
a) O júri é composto por 3 a 5 membros, incluindo o(s) orientador(es);
b) A presidência do júri compete a um membro da Direcção de Curso (caso não seja orientador);
c) Na primeira reunião do júri, decide-se sobre a aceitação do trabalho, ou a recomendação da sua 
reformulação;
d) O ato público de defesa não pode exceder 60 minutos, dispondo o candidato de um máximo de 20 
minutos para a sua apresentação; 
e) 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 supervision, exam admission, panel formation, acceptance and public act of defense of this curricular 
unit are regulated in articles 17 to 21 of the University of Algarve 2nd and 3rd cycles Regulation.

In short:
a) The panel is composed of 3 to 5 members, including the supervisor(s);
b) The president of the panel is a member of the Course Direction (unless he/she is the student supervisor)
c) In the first meeting of the panel, the acceptance of the work is discussed, or its reformulation is 
recommended;
d) The public act cannot exceed 60 minutes; the candidate has a maximum of 20 minutes for the 
presentation;
e) The final mark is the average of the (justified) marks given by each panel member
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

N. A. 

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

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
N. A. 

Mapa X - Citricultura / Citriculture

6.2.1.1. Unidade curricular:
Citricultura / Citriculture

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Amílcar Manuel Marreiros Duarte - 20T; 30TP

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

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

Dotar os formandos de conhecimentos teóricos e práticos sobre a cultura dos citrinos, as principais 
tecnologias empregues na sua produção, com partícula ênfase para as tecnologias usadas na região do 
Mediterrâneo. O formando deve ficar apto a trabalhar como técnico de produção em citricultura, sendo 
capaz de tomar (ou recomendar) decisões sobre a instalação e manutenção de pomares de citrinos, nos 
diferentes modos de produção (convencional, produção integrada e modo de produção biológico). Os 
conhecimentos aprofundados da citricultura permitem ao formando adaptar esses conhecimentos a outras 
culturas frutícolas subtropicais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide students with theoretical and practical knowledge about the culture of citrus fruits, the main 
technologies employed in its production, with particular emphasis on the technologies used in the 
Mediterranean region. The student should be able to work as a technician in citrus production, being able 
to take (or recommend) decisions on the installation and maintenance of citrus orchards in different modes 
of production (conventional, integrated production and organic production). The detailed knowledge of 
citrus allow students to adapt this knowledge to other subtropical fruit crops.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
História e importância da cultura dos citrinos. Caracterização botânica e agronómica. Exigências 
edafoclimáticas dos citrinos. Ciclo vegetativo dos citrinos; floração, vingamento e desenvolvimento do 
fruto. Controlo de pragas e doenças de citrinos. Porta-enxertos de citrinos. Propagação de material vegetal 
e certificação de plantas. Instalação do pomar. Gestão do solo e controlo de infestantes. Poda. Regime 
hídrico. Nutrição mineral e fertilização. Técnicas de controlo da frutificação. Maturação e qualidade do 
fruto. Colheita e armazenamento

6.2.1.5. Syllabus:
History and importance of the culture of citrus. Botanical . and agronomic characterization. Soil and 
climatic requirements of citrus. Citrus growing cycle; flowering, fruit set and fruit development. Control of 
pests and diseases of citrus. Citrus rootstocks. Propagation of plant material and certification of plants. 
Installing the orchard. Management of soil and weed control. Pruning. Water regime. Mineral nutrition and 
fertilization. Techniques for control of fruiting. Maturation and fruit quality. Harvesting and Storage

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

Os conteúdos programáticos pretendem dar uma visão abrangente da citricultura. Por outro lado, as 
tecnologias de produção dos citrinos são abordadas em profundidade, para que os alunos fiquem não 
apenas a conhecer mas também a ser capazes de dirigir tecnicamente pomares de citrinos ou proceder à 
sua instalação. O estudo aprofundado dos citrinos e seu cultivo permitem que os alunos venham a poder 
cultivar outras espécies subtropicais.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus intend to give a comprehensive overview of citrus. On the other hand, the production 
technologies of citrus fruit are covered in depth, so that students become not only knowing but also to be 
able to drive technically citrus groves or proceed to installation. In-depth study of citrus cultivation allow 
students to be able to cultivate other subtropical species.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nesta unidade curricular têm lugar momentos de:
1. Exposição teórica: será feita a apresentação e a análise de informação sistematizadas pelo docente 
sobre tópicos do programa.
2. Aulas teórico-práticas: sob orientação e acompanhamento do docente, os alunos realizarão tarefas de 
aplicação prática e contextualizada dos conhecimentos teóricos e visitas a empresas do sector citrícola.
3. Trabalhos individuais - Sob orientação e acompanhamento do docente serão realizados trabalhos que 
ajudarão a assimilar os conhecimentos e a desenvolver a capacidade de comunicação e discussão sobre 
os temas do programa.
Para cada tópico são disponibilizadas fontes de informação a ser usadas pelo aluno no seu trabalho 
individual.
A avaliação da disciplina baseia-se na realização de duas provas de frequência e/ou um exame e de um 
trabalho individual. Para obter aprovação na UC os estudantes necessitam obter aprovação em ambas 
componentes da avaliação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In this course there are moments of:
1. Theoretical analysis: presentation and analysis of information, systematized by the lecturer on topics of 
the program.
2. Theoretical and practical classes: under the guidance and supervision from the professor, students will 
perform tasks of practical application of theoretical knowledge and contextualized and company visits to 
the citrus fruit sector.
3. Individual academic work - Under the guidance and monitoring of the professor work will be undertaken 
that will help assimilate the knowledge and develop the ability to communicate and discuss the themes of 
the program.
For each topic are available sources of information to be used by students in their individual work.
The course evaluation is based on the realization of two tests and / or an examination and an individual 
paper. To get approved at UC students must obtain approval in both evaluation components.

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

As aulas teóricas permitem transmitir de forma eficaz os conceitos fundamentais, necessários a quem vai 
trabalhar em citricultura. As aulas teorico-práticas constituem um espaço de transmissão de 
conhecimentos mas também de discussão de ideias. As visitas de estudo são também um momento 
importante de aquisição de conhecimentos práticos sobre o cultivo e a resolução de problemas que 
surgem no pomar. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures allow effectively transmit the fundamental concepts needed to whom will work on citrus. The 
theoretical-practical classes constitute a space for knowledge transfer but also discussing ideas. Study 
visits are also an important time to acquire practical knowledge of farming and solving problems that 
emerge in the orchard.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Agustí, M. (1999). Citricultura. Mundi-Prensa., Madrid, Espanha.
Amaral, D. (1982). Os citrinos. Livraria Clássica Editora, Lisboa, Portugal.
Davies, F.S. & Albrigo, L.G. (1999). Cítricos. Edit. Acribia, Zaragoza, Espanha.
Reuther, W., Webber, H.J. & Batchelor, L.D. (Ed.). (1967, ). The Citrus Industry. Vol.1. University of 
California Press.
Reuther, W., Batchelor, L.D. & Webber, H.J. (Ed.). (1968, ). The Citrus Industry. Vol.2. University of 
California Press.
Bono, R., Soler, J. & Fernández de Córdova, L (1985). Variedades de agrios cultivadas en España. 
Generalitat Valenciana, Valencia, Espanha.
Saunt, J. (1992). Variedades de Citricos del Mundo. Sinclair & Edipublic. Valencia, España. 128 p. 
Soler, J. (1999). Reconocimiento de variedades de cítricos en campo. Generalitat Valenciana, Valencia, 
Espanha.
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Mapa X - Melhoramento Genético de Plantas/ Breeding Plants

6.2.1.1. Unidade curricular:
Melhoramento Genético de Plantas/ Breeding Plants

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Peixoto Teixeira Leitão - T:20 TP:30

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

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

Pretende-se que os estudantes adquiram os conhecimentos teórico-práticos necessários para poderem 
integrar equipas de trabalho na área do melhoramento de plantas com uma compreensão clara do papel e 
da importância desta atividade na agricultura/economia moderna.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students are supposed to acquire the theoretical-practical skills enabling them to join plant breeding 
laboratories working on plant breeding while developing a clear understanding of the decisive role of plant 
breeding in the modern agriculture and modern economics

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os quatro tipos de populações de plantas e os principais tipos de variedades comerciais. A biologia floral 
e o melhoramento de plantas. A fixação de genótipos. Homozigose vs. heterozigose. Heterosis e 
endogamia. Variabilidade genética e Heritabilidade. A problemática dos recursos genéticos. As técnicas 
clássicas de Melhoramento de plantas. A mutagénese experimental. A biotecnologia e a engenharia 
genética no Melhoramento de Plantas. As ciências OMICs e o Melhoramento de plantas. Melhoramento de 
plantas e organizações governamentais. As multinacionais. A homologação e a manutenção de 
variedades. Case studies.

6.2.1.5. Syllabus:
The four main types of plant populations and the main types of plant commercial varieties. Floral biology 
and plant breeding. Genotype fixation. Homozygosity vs. heterozygosity. Heterosis and endogamy. Genetic 
variability and heritability. The genetic resources. Classical techniques in Plant Breeding. Experimental 
mutagenesis. Plant biotechnology and genetic engineering and plant breeding. OMICs sciences and plant 
breeding. Governmental organizations and plant breeding. The multinational corporations. Releasing and 
maintenance of new cultivars. Case studies.

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

A análise aprofundada dos objetivos gerais e de objetivos específicos do melhoramento de plantas, dos 
resultados obtidos, assim como da maioria das técnicas atualmente utilizadas, permite aos alunos obter 
uma a visão geral e moderna do melhoramento de plantas e do seu papel determinante na agricultura e 
economia moderna. As aulas práticas e a análise de múltiplos case studies permitem a aquisição de 
conhecimentos práticos associados a uma visão simultaneamente aplicada e ampla desta área central da 
atividade agronómica. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The deep analysis of the wide and specific goals and main achievements of the plant breeding and of the 
majority of the used techniques, allows students to develop a wide and modern perspective of the plant 
breeding and of its role in modern agriculture and modern economy. The practical classes and the analysis 
of multiple case studies are supposed to provide students with practical knowledge and practical 
understanding of this main agronomic activity. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Após várias aulas de exposição teórica sobre os objectivos mais relevantes, as grandes linhas de 
atividade e as técnicas utilizadas no melhoramento de plantas, as aulas decorrem sob a forma de 
seminários em que são discutidos artigos científicos.
- Nas aulas práticas: serão executados vários trabalhos práticos que incluem: a) cruzamentos controlados; 
b) Cultura “in vitro” e transformação genética; c) análises PCR para identificação de plantas GM; e d) 
análises de marcadores-DNA para seleção assistida por marcadores (MAS).
- A avaliação baseia-se nos seguintes elementos:
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1) Exame final (75%); 2) Apresentação e discussão dos artigos científicos (10%); 3) discussão de relatórios 
das aulas práticas (15%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- After several theoretical classes on the most relevant plant breeding goals, major research goals and 
modern plant breeding techniques, classes are performed as seminars during which articles are discussed 
by all participants.
- During the practical classes students carry out: a) controlled crosses; b) plant genetic experiments; c) 
identification of GM plants by PCR and histochemical analyses; and d) marker assisted selection.
- The final evaluation is based on: 1) Final examination (75%), 2) Presentation and discussion of research 
papers (10%); 3) Discussion of the practical classes reports (15%).

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

A utilização das apresentações power point das aulas teóricas e de vários websites como ferramenta 
central no estudo tem como objetivo a consolidação do hábito da pesquisa e da autoformação. Com 
objetivo similar a apresentação de artigos científicos obriga à pesquisa em língua inglesa na qual no futuro 
os alunos irão encontrar a informação científica e tecnológica que necessitarão. A pesquisa pessoal, 
necessariamente alargada, dá aos alunos a possibilidade de adquirirem uma visão ampla da agricultura 
moderna e do papel que nela tem o melhoramento de plantas. A execução de trabalhos práticos 
contribuirá para a sua familiarização com múltiplas técnicas utilizadas no melhoramento genético de 
plantas. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The utilization of the power point presentations of the theoretical classes and some websites as central 
tool for students preparation aims at the improvement of the capability of autonomous searching and 
evaluation of information. This is complemented by the presentation of research articles in English the 
language in which they will find the scientific and technological information needed in their professional 
lives. The search for complementary information will contribute for the development of a wider perception 
of the role of plant breeding in modern agriculture. The practical works will provide students with some 
experience on a relatively large group of techniques used for plant breeding purposes.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Apresentações power-point das aulas acessíveis a partir da tutoria eletrónica.
- Informação contida em vários websites em particular nos sites de algumas multinacionais.
- Conjunto de artigos apresentados e discutidos pelos alunos acessíveis na tutoria eletrónica. 
- Brown J and P Caligari (2008) An Introduction to Plant Breeding. Wiley-Blackwell
-Sleper D A and JM Poehlman (2006) Breeding Field Crops. Oxford. Blackwell publishing.
- N. W. Simmonds, 1987. Priciples of Crop Improvement. Longman Scientific & Technical, England. 408 pp.
- Power point presentations.
- Multiple information available in the internet, particularly in some corporate sites. 
- Articles presented and discussed in the seminars.
- Brown J and P Caligari (2008) An Introduction to Plant Breeding. Wiley-Blackwell
-Sleper D A and JM Poehlman (2006) Breeding Field Crops. Oxford. Blackwell publishing.
- N. W. Simmonds, 1987. Priciples of Crop Improvement. Longman Scientific & Technical, England. 408 pp.

Mapa X - Produção Integrada/Integrated Production

6.2.1.1. Unidade curricular:
Produção Integrada/Integrated Production

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Albertina Amaro Cercas Gonçalves - 10h T; 10h P

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Maribela Fátima de Oliveira Pestana Correia - 10h T; 10h P

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

Nesta unidade curricular será apresentada a Produção Integrada como um conjunto de práticas de 
agricultura sustentável. Numa perspetiva de fertilização mínima, serão abordados os principais aspetos da 
fertilidade do solo, do diagnóstico nutricional, da gestão da água e dos nutrientes. A proteção das culturas 
será desenvolvida, dando-se destaque aos métodos de estimativa de risco, à utilização do nível económico 
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de ataque e à escolha dos diferentes meios de luta. Pretende-se introduzir o conceito da 
indispensabilidade da intervenção nas diferentes vertentes da Produção Integrada. Por fim, pretende-se 
dotar os formandos de conhecimentos teóricos e práticos sobre a Produção Integrada, dando especial 
ênfase aos sistemas de produção hortofrutícolas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this course the Integrated Production will be presented as a set of sustainable agriculture practices. The 
main aspects of soil fertility improvement, the nutritional diagnosis, and the management of water and 
nutrients, will be addressed in a perspective of minimal fertilization. The crop protection will be developed 
with special emphasis on methods for estimating risk, the use of economic level of attack and the choice of 
different control methods. It is intended to introduce the concept of indispensability of intervention in 
various areas of the Integrated Plant Production. Finally, we intend to provide trainees with theoretical and 
practical knowledge on Integrated Production, with special emphasis in horticultural production systems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A Produção Integrada: introdução, legislação e regulamentação. Importância da matéria orgânica no solo; 
Mobilização mínima do solo e rotação de culturas; Avaliação, conservação e proteção do solo. Gestão dos 
nutrientes e fertilização: necessidades nutricionais; diagnóstico e sintomatologia; Fertilização orgânica e 
mineral; Balanço nutricional e técnicas de aplicação. Rega: necessidades hídricas; Avaliação da água de 
rega; A fertirrega na precisão da gestão nutricional. Proteção Integrada: definição e conceitos; Estimativa 
do risco; Avaliação da indispensabilidade de intervenção: Nível prejudicial e nível económico de ataque; 
Factores de nocividade; A tomada de decisão de intervenção. Meios de proteção: Luta cultural; Luta 
biológica; Luta biotécnica e Luta química. Boa prática fitossanitária e Proteção Integrada: uso sustentável 
dos pesticidas; Análise do risco dos pesticidas para o Homem e ambiente; Estratégias que reduzem o 
risco de exposição aos pesticidas. Casos concretos de estudo.

6.2.1.5. Syllabus:
Integrated Production: Introduction, legislation and regulations. Importance of organic matter in the soil; 
Minimum tillage and crop rotation; Assessment, conservation and protection of the soil. Nutrient 
management and fertilization: nutritional needs; nutritional diagnosis and symptoms; Organic and mineral 
fertilizers; Nutritional balance and application techniques. Watering: Water requirements; Evaluation of 
irrigation water; Fertigation and nutritional management accuracy. Integrated protection: definition and 
concepts; Risk estimation; Evaluation of the indispensability of intervention: tolerance levels; Factors of 
harm; the decision to intervene. Methods of plant protection: Cultural control; Biological control; Chemical 
control and biotechnical control. Good agricultural practices and Integrated Plant Protection: the 
sustainable use of pesticides; Analysis of pesticide risk to human health and environment; Strategies that 
reduce the risk of pesticide exposure. Study cases.

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

Os conteúdos programáticos abrangem os principais objectivos da unidade curricular, nomeadamente, a 
importância da fertilidade do solo, do diagnóstico nutricional, da gestão da água e dos nutrientes e da 
proteção das culturas, num sistema de Produção Integrada. A proteção das culturas será desenvolvida de 
acordo com os vários componentes da Proteção Integrada (métodos de estimativa de risco, utilização do 
nível económico de ataque, escolha dos diferentes meios de luta e conceito da indispensabilidade da 
intervenção). 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus covers the main objectives of the course, namely the importance of soil fertility improvement, 
nutritional diagnosis, management of water and nutrients and crop protection, under a sustainable system. 
The crop protection will be developed according to the several components of the Integrated Plant 
Protection (methods of risk estimation, use of the economic threshold level, choice of different control 
methods and concept of the indispensability of the intervention).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular será desenvolvida com recurso a diferentes métodos de ensino, desde as aulas 
expositivas, aulas práticas de laboratório e de campo onde serão desenvolvidos cadernos de campo de 
uma ou de grupos de culturas nas suas diferentes vertentes de produção integrada: fertilização, rega e 
proteção. Estes trabalhos serão desenvolvidos individualmente e/ou em grupo sob orientação dos 
docentes, tendo como objetivo a consolidação dos conceitos transmitidos na componente teórica e 
permitindo uma discussão sobre casos concretos de estudo.
Esta unidade curricular será avaliada através de um teste/exame (60%) individual e do caderno de campo 
(de grupo ou individual), com respectiva apresentação oral (40%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Instructor: Lectures using video-projector, field and laboratory practices, and tutorial orientation of 
students (preparation of seminars). 
Students: Attendance of lectures, field and laboratory practices and development of a seminar related to 
plant production (fertilization, irrigation and plant protection). 
Unit evaluation: Written test made at the end of the teaching period or final exam: 60% (minimum grade: 10 
marks) and seminar: 40% (minimum grade: 10 marks).

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

As metodologias de ensino utilizadas prendem-se com os objectivos da unidade curricular: aulas teóricas 
onde serão desenvolvidos conceitos relacionados com a produção integrada, legislação e 
regulamentações aplicáveis; aulas práticas laboratoriais e de campo para demonstração de várias técnicas 
de Produção/Proteção Integrada. Será exigida aos alunos uma participação ativa nas aulas. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies used are related to the aims of the course unit: lectures in which concepts 
related to integrated production, legislation and regulations will be developed; laboratory and field 
practices where some methodologies for Integrated Production/Protection shall be used. Students will be 
demanded to participate actively in classes.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. Amaro, P. (2003). A Proteção Integrada. ISA/Press, Lisboa, 446pp.
2. Aguiar, A., Godinho M. C. & Costa, C. A. (2005). Produção integrada. SPI– Sociedade Portuguesa de 
Inovação, Porto, 104 p.
3. Bennett, W.F. (1993). Nutrient deficiencies and toxicities in crop plants. APS press, Saint Paul, EUA, 202 
p.
4. Marschner, P. (2011). Marscnher´s mineral nutrition of higher plants. 3ª ed. Academic Press, Elsevier, 
London, 668 p.
5. Mengel, K. & Kirkby, E. A. (2001). Principles of plant nutrition. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 
849 p.
6.Varennes, A. de (2003). Produtividade dos solos e ambiente. Escolar Editora, Lisboa, 488 p.

Mapa X - Tecnologia de Produção em Horticultura Protegida/ Production Technology for Protected Horticulture

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tecnologia de Produção em Horticultura Protegida/ Production Technology for Protected Horticulture

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Manuel Ferreira dos Reis - 20h T; 30h TP

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

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

Nesta UC são estudadas as principais tecnologias empregues em horticultura protegida, nomeadamente 
no controlo das condições ambientais num ambiente protegido, incluindo a instalação e controlo dos 
principais sistemas comerciais de cultivo sem solo. Desenvolvem-se os fundamentos teóricos da 
aplicação das tecnologias envolvidas, de forma a dotar os formando com um grau de autonomia suficiente 
para a sua aplicação eficiente e eficaz.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this discipline, the main technologies used in protected cultivation are studied, namely the 
environmental control in greenhouses and the most common commercial soilless production systems. The 
scientific bases of the usual technological procedures are studied, in order to develop in the students a 
sufficient degree of autonomy in their application, under conditions of increased efficiency and efficacy.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Horticultura Protegida: definição e objectivos 
2. Tipos de abrigos.
3. Construção 
3.1. Opções de construção, 3.1.1. Tipos , 3.1.2. Local 3.1.3. Materiais 
4. O clima nas estufas 4.1. Acção do vento 4.2. Evolução e condicionantes do clima 4.3. Os factores 
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climáticos relevantes 4.3.1. Temperatura 4.3.1.1. Aquecimento 4.3.1.1 Arrefecimento 4.3.2. Humidade do ar 
4.3.3. Iluminação artificial 4.3.4. Dióxido de carbono 4.3.5. Automatização 
5. As modificação das condições ambientais e sua relação com o desenvolvimento das culturas e o 
controlo fitossanitário. 
5.1.Malhas e filmes fotoselectivos
6. Aspectos particulares da tecnologia hortícola aplicada ao cultivo em estufa
7. Os equipamentos para cultivo sem solo (CSS)
7.1.Definições e objectivos
7.2.Sistemas de CSS 
7.2.1. Funcionamento 
7.2.2. A fertirrega 
7.2.3. Soluções nutritivas
7.2.4. Drenagem
7.2.5. Cultivo em substrato

6.2.1.5. Syllabus:
1. Protected cultivation: definition and objectives 
2. Protection structures.
3. Construction 
3.1. Technical options
3.1.1. Types 
3.1.2. Local 
3.1.3. Materials 
4. Greenhouse environment
4.1. Wind action 
4.2. Environment variation 
4.3. Climatic variables 
4.3.1. Temperature
4.3.1.1. Heating 
4.3.1.1 Cooling 
4.3.2. Humidity
4.3.3. Artificial lightning
4.3.4. Carbon dioxide enrichment 
4.3.5. Automation 
5. Environmental changes and their relation with crop development and plant protection
5.1. Photoselective films and nets
6. Specific horticultural aspects of technology applied to protected production 
7. Soilless culture equipment’s 
7.1. Definition and objectives
7.2. Soilless culture systems 
7.2.1. Technical requirements 
7.2.2. Fertigation
7.2.3. Nutrient solutions
7.2.4. Drainage
7.2.5. Substrate culture

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

Os conteúdos programáticos abrangem as principais áreas que interessam em horticultura protegida, cuja 
abordagem, por razões de ordem diversa, é feita de uma forma de forma mais simplificada e menos 
aprofundada em níveis de ensino inferiores. Por isso, se apresentam de forma muito dirigida, e tão 
aprofundada quanto possível, os principais temas que interessam à horticultura protegida. Procura-se 
suscitar a análise critica da informação disponibilizada para a garantir a sua aplicação cientificamente 
apoiada, numa perspectiva de “saber fazer, e porquê”.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The topics in the program include the main areas of interest in protected cultivation, usually referred in a 
lower extension in previous study levels. For this reason, the subjects concerning protected cultivation are 
more deeply developed, in order to increase the critical analysis capacity among students, allowing a more 
scientific based application of available science and technologies, with the goal of learning “how to do it 
well, and why”

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas, de aplicação prática, visitas de estudo e um trabalho escrito. 
1. Exposição teórica e sua aplicação prática: apresentação e a análise de informação sobre os temas do 
programa.
2. Aulas práticas/visitas: tarefas e visitas de aplicação prática e contextualizada dos conhecimentos 
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teóricos.
3. Trabalho individual: escrito, apresentado e discutido na turma (duração estimada de 20 minutos seguida 
de 20 minutos de discussão)
A avaliação será baseada em:
- Teste e/ou Exame final
- Elaboração e apresentação de trabalho escrito 
A classificação final é calculada pela formula:
Classif. final = média aritmética (classif. no teste/ exame + classif. do trabalho escrito), 
Sendo, a classificação do trabalho escrito, a média da classificação atribuída pelo docente e pelos 
discentes, segundo a formula: 
Classif. trabalho escrito = média aritmética (classif. do docente + (soma da classif. pelos alunos/ nº de 
alunos))

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lectures practical application, study visits and a written work.
1. Theoretical explanation and practical applications concerning the program topics
2. Practical classes/ visits: practical tasks and study visits in the context of the theoretical learning.
3. Individual work: a written work, presented and discussed in the class, with 20 minutes for presentation 
and 20 minutes for discussion.

The final evaluation is based on:
1. Test or final Exam
2. Witten work

Classification is obtained as follows:
Final classification = average (Test or exam classification + Written work)
The classification of the written work is obtained following the teacher and students evaluation, according 
to the formula:
Final classification = average (Teacher classification + (Sum of students classification/ students number)

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

Os conteúdos programáticos são apresentados de uma forma expositiva quanto aos princípios científicos 
subjacentes, mas com a suscitação do debate em torno da concretização tecnológica prática. Esta 
discussão visa aprofundar e solidificar o conhecimento transmitido e ao mesmo tempo permitir uma base 
para futuros desenvolvimentos tecnológicos pelos alunos. Os conhecimentos transmitidos serão tanto 
quanto possível consolidados através de visitas a empresas de produção hortícola de referencia, na região 
ou no país. O realização de um trabalho escrito sobre um tema no âmbito do programa visa avaliar a 
capacidade dos formandos na análise critica da informação disponível, e as suas capacidades de pesquisa 
e de síntese.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The scientific base of the topiscs in the program are presented in order to develop the discussion around 
their practical application. The discussion is important to develop and consolidate the transmitted 
knowledge, and at the same time to develop the capacity of future technological developments. The 
transmitted knowledge will be consolidated, in its practical application trough visits to reference 
horticultural units, locally and in the rest of the country. The written work will allow the evaluation of 
student’s capacity for retrieving and synthetizing the information, and their critical capacity.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Caldevilla, E.M. & Lozano, M.G.1993. Cultivos sin suelo: hortalizas en clima mediterrâneo. Ed. de 
Horticultura S.L., Reus
Mattalana, A. & Moreno, J.I.1993. Invernadero, diseño, construcción y ambientación. Ed. Mundi-Prensa 
Mastalerz, J.W. 1977. The greenhouse environment. J. Wiley & Sons Ed., N. York Reis, M.2000. Projecto 
PAMAF-IED 6156 “Reutilização dos efluentes e substratos alternativos em culturas sem solo de tomate em 
estufa”. INIA Reis, M.,2005. A cultura sem solo. Vida Rural (Out.): 72-75 Reis, M.A. Rosa & J. Caço.2006. 
Projecto AGRO nº 197 “Cultura sem Solo com Reutilização dos efluentes em Estufa com Controlo 
Ambiental Melhorado”. INIAP Reis, M. 2014. Sugestões para a uniformização das designações relativas aos 
sistemas de cultivo sem solo. Vida Rural, 15: 16-49 Reis, M.2014. A drenagem nos cultivos sem solo. 
Agrotec 10: 50-53 e 11: 26-30Stanhill, G & Zvi Enoch, H.1998. Greehouse ecosystems. Elsevier Urrestarazu, 
M. 2004. Tratado de cultivo sin suelo, 3ºed. Ed. Mundi-Prensa

Mapa X - Tópicos Avançados em Horticultura/ Advances in vegetable production

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Tópicos Avançados em Horticultura/ Advances in vegetable production

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Manuel Ferreira dos Reis - 10h T; 15h TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Maria Carlos Dulce Antunes - 5h T; 10h TP
José António Monteiro - 5h T; 5h TP

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

Esta UC fornece as bases científicas e técnicas para a aplicação das tecnologias mais frequentes no 
cultivo de hortícolas e ornamentais, tanto ao ar livre como em ambiente protegido.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This discipline will provide the basic scientific and technical bases for the main techniques used on 
horticulture, both on open-air and protected culture.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Horticultura: definição e objectivos 
2. Principais técnicas aplicadas ao cultivo de plantas hortícolas e ornamentais
2.1. Material vegetal: viveiros, execução e controlo da qualidade das plantas 
2.2 Instalação das culturas
2.2.1 Tratamentos à semente para melhoria da germinação 
2.2.2 Técnicas para melhoria da emergência 
2.2.3 Enxertia de plantas hortícolas e ornamentais 
2.3 Controlo do crescimento e do desenvolvimento
2.3.1 Poda 
2.3.2 Reguladores de crescimento 
2.3.2 Iluminação artificial 
2.4 Cultivo sem solo
2.4.1 Cultivo em lã de rocha 
2.4.2 Cultivo em fibra de coco
2.4.3 Cultivo em NFT

6.2.1.5. Syllabus:
1. Horticulture: definition and objectives 
2. Main horticultural techniques
2.1. Plant material: nurseries, plant quality control 
2.2 Techniques on crop installation 
2.2.1 Seed treatments to improve germination 
2.2.2 Emergence improvement 
2.2.3 Grafting 
2.3 Techniques for growth and development control
2.3.1 Pruning 
2.3.2 Growth regulators 
2.3.2 artificial lightening 
2.4 Techniques for crop production 
2.4.1 Rockwool cultivation 
2.4.2 Coir cultivation
2.4.3 NFT cultivation

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

Os conteúdos programáticos são orientados para o estudo particular das principais técnicas aplicadas em 
hortofruticultura. Por isso faz-se uma abordagem alargada das principais técnicas de aplicação mais 
frequente e atual.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The subjects are oriented towards the specific study of the main horticultural techniques. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão usado: aulas expositivas, práticas, visitas de estudo e um trabalho escrito. 
1. Exposição teórica: apresentação e a análise de informação sobre os temas do programa.
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2. Aulas práticas/visitas: tarefas e visitas de aplicação prática e contextualizada dos conhecimentos 
teóricos.
3. Trabalhos individuais e/ou de grupo: trabalho escrito, sobre tema escolhido de entre um conjunto de 
temas propostos pelo docente, será apresentada e discutido.
No apoio e acompanhamento aos alunos é disponibilizado tempo semanalmente e será utilizado o serviço 
de “Tutoria Eletrónica” da UALg.
A classificação final é calculada pela formula:
Classif. final = média aritmética (classif. no teste/ exame + classif. do trabalho escrito), 
Sendo, a classificação do trabalho escrito, a média da classificação atribuída pelo docente e pelos 
discentes, segundo a formula: 
Classif. trabalho escrito = média aritmética (classif. do docente + (soma da classif. pelos alunos/ nº de 
alunos))

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
There are different evaluation moments: 
1. Theoretical explanation.
2. Practical classes: under teacher supervision, students will develop orientated and study visits to farms. 
3. Individual or group works: on selected themes, to help understanding the subjects and communication 
capabilities. 
Evaluation is based on the items: 
- Tess and/or final exam
- Preparation and presentation of a work, with discussion in class. 

Final classification: = average (test or exam classification + classification if the work), 
Being the classification of the work attributed by the teacher and the students, according to the formula: 
Classification if the work = average (teacher evaluation + (sum of students evaluation/ nº of students))

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

Os conhecimentos a transmitir/ desenvolver são acompanhados de uma discussão que permita a sua 
compreensão plena. Torna-se mais eficiente a transmissão e aquisição dos conhecimentos teóricos em 
sala de aula, acompanhada de forte conteúdo visual, pelo que são muito importantes as aulas expositivas. 
O trabalho visa desenvolver os conhecimentos, e sobretudo as capacidades de pesquisa e de síntese dos 
alunos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching methodology is based on classroom lectures due to theoretical knowledge to develop, with a 
strong visual component. Practical task will be developed during classes. Study visits to farms will occur. 
The written work intends to develop knowledge, and research and synthesis capacities of the students.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Almeida, D. 2006. Manual das Culturas Hortícolas (vol. 1) Editorial Presença.
Almeida, D. 2006. Manual das Culturas Hortícolas (vol. 2) Editorial Presença.
Janick, J. 2012. Art as a Source of Information on Horticultural Technology 
http://www.youtube.com/watch?v=tB0p94hNcxk
Janick. J. 2007. The origins of horticultural technology and science. Acta Hort. 759: 41-60. 
Maroto, J.V. 1989. Horticultura Herbacea Especial. Ediciones Mundi-Prensa, 3ª edição.
MCCollum, W. 1980. Producing vegetable crops. The Interstate Printers & Publishers, Inc, 3ª edição.
Terron, P.U. 1995. Tratado de Fitotecnia General. 2ª ed., Ediciones Mundi-Prensa. ISBN 84-7114-386-0.
Urrestarazu, M. 2004. Tratado de cultivo sin suelo, 3ºed. Editora Mundi-Prensa Libros. 
Yamaguchi, M. 1983. World Vegetables - Principles, production and nutritive values. Van Nostrand 
Reinhold Company. USA.

Mapa X - Fruticultura Mediterrânica/ Mediterranean Fruit Crops

6.2.1.1. Unidade curricular:
Fruticultura Mediterrânica/ Mediterranean Fruit Crops

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Alcinda dos Ramos das Neves - 15T; 25P

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Pedro José Realinho Gonçalves Correia - 5T; 5P
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Fornecer informação básica sobre as espécies de fruteiras mediterrânicas e o seu cultivo e ao mesmo 
tempo capacitar os alunos para desenvolverem análises sobre as potencialidades das fruteiras 
mediterrânicas no País, em vários cenários, tomando em consideração as condições de mercado, os 
aspectos técnicos e a existência de infra-estruturas e os condicionalismos exteriores à produção.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide basic information about the Mediterranean fruit species and its cultivation. To enable students 
to develop analysis on the potential of the Mediterranean fruit production in the country, taking into 
account market conditions, technical aspects, and the existence of infrastructures and others external 
constraints to production

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A amendoeira: Interesse da cultura no Pais e no Algarve. Aspectos botânicos e fisiológicos da espécie. 
Exigências climáticas, geográficas, de solo e necessidades hídricas. Tecnologia cultural.
O damasqueiro: Produção, comércio e consumo. Características da espécie. Tecnologia cultural. Pós-
colheita. Pontos fortes e fracos da cultura no País e na região do Algarve.
A cultura da figueira: Fileira do figo fresco e do figo seco. Variedades. Tecnologia cultural. Pós-colheita.
A alfarrobeira: Utilização industrial, comércio mundial, análise económica e importância na região. 
Exigências ecológicas. Material vegetal. Tecnologia cultural.

A oliveira: A produção de azeite e a produção de azeitona de mesa. Variedades. Tecnologia cultural. Pós-
colheita. 
Culturas de menor importância: Nespereira e romãzeira. Oportunidades de cultivo. Tecnologia cultural e 
pós-colheita

6.2.1.5. Syllabus:
Almond – Almond industry. Interest of the crop in the Algarve region. Climatic, geographic and soil and 
water requirements. Cultural aspects. Postharvest. Strengths and weaknesses of the culture in Portugal 
and in the region of Algarve.
Fig tree - Fresh fruit and dried fig cultivars. Cultural aspects. Postharvest.
Carob - Industrial use, world trade, and importance in the region. Densities and cultivars in Portugal and 
other countries. Irrigation and fertilization. Diseases and pests. Fruit production and industrial application 
of carob. Prices and the market of carob seeds and pulp.
Olive - Olive oil and table olive production and market in Portugal and in the World. Cultivars. Cultural 
aspects. Postharvest.
Cultures of minor importance: Loquat and pomegranate. Crop interest. Cultural technology and 
postharvest. 

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

Relativamente às fruteiras com particular interesse para a região mediterrânica, são apresentadas as 
tecnologias mais adequadas à produção dessas espécies, ao mesmo tempo que se procura abrir 
perspectivas para formas inovadoras de produção e comercialização dos frutos, susceptíveis de aumentar 
o rendimento económico destas produções tradicionais. Estes objetivos são alcançados aliando a 
formação técnica sobre as culturas à análise detalhada dos condicionalismos e oportunidades de cada 
cultura nas diferentes condições agro-ecológicas, económicas e sociais do pais e da região do Algarve.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus covers appropriate technologies for the production of Mediterranean fruit species and, at the 
same time intends to look for new perspectives to produce and marketing of fruits, with better economic 
return than products obtained by traditional way. This effort results from a very detailed analysis of the 
constraints and opportunities of each crop in different agro-ecological, economic and social conditions of 
the country and of Algarve region.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição oral e multimédia dos aspectos técnicos mais relevantes para cada cultura. Nas aulas práticas, 
realização de operações de cultivo nas fruteiras estudadas como podas, colocação e observação de 
armadilhas para pragas comuns, observações fenológicas, caracterização do índice de maturação dos 
frutos e colheita em campos de agricultores ou campos experimentais.
Realização de visitas de estudo a explorações frutícolas da região para familiarizar os alunos com as 
culturas e sua produção num contexto empresarial. Realização de um projeto individual sobre a produção 
de uma das espécies num contexto geográfico, económico e social definido, com avaliação da qualidade 
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técnica e económica da análise.
A avaliação da disciplina é feita através de testes ou exame final sobre a matéria leccionada (teórica e 
prática), com a ponderação na nota final. O trabalh

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Crops technical aspects will be explained using multimedia resources. Practical classes are dedicated to 
cultural practices such as pruning, monitoring of traps of common pests, phenological observations, fruit 
ripening evaluation and harvest in farmers or experimental field trials .Visits to fruit farms will be done to 
familiarize students with the crops on a farm context. Students will carry out an Individual project on a 
species production in given geographical, economic and social site, with technical and economic analysis.
The assessment is done through written tests or final exam on the subjects taught in theoretical and 
practical classes, weighting 70 % of the final grade. The individual job has a weighting 30%. A minimum 
grade of each assessment is equal to 10.

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

As metodologias de ensino, consistindo em aulas teóricas, trabalhos de campo, visitas a explorações 
fruteiras e desenvolvimento de planos individuais de trabalho, visam o conhecimento aprofundado das 
tecnologias de produção em contextos diversos. Pretende-se, desta forma, que os alunos adquiram as 
ferramentas básicas para encontrar alternativas para a falta de rentabilidade que em geral estas espécies 
apresentam em Portugal. Através do trabalho individual os alunos usam a informação recolhida na para 
optimizar uma cultura num contexto concreto.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, consisting in lectures, fieldwork, visits to farms and individual work plans, 
aimed an in-depth knowledge of production technologies in different contexts. It is intended, therefore, that 
students acquire the basic tools to find alternatives to the lack of profitability that in general the 
Mediterranean fruit crops present in Portugal. Through the individual work the students use the 
information collected in order to optimize a given species crop in a specific context.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
IOC 2007- Production Techniques in Olive Growing, Madrid, Spain
El granado–I Jornadas Nacionales Sobre el Granado 2010,P. Melgarejo Moreno, F. Hernandez Garcia, P. 
Legua Murcia (Eds), Universitas Miguel Hernandez de Elche
Micke, W.C.1996-Almond Production Manual, University of California, Division of Agriculture and Natural 
Resources, 289 pp
Pica M.C. et al. 2006- Optimização da Tecnologia de Prod e Pós-colheita de Figo Fresco, DRAALG, Faro
Produção Integrada do Olival,2010-DGADR, Lx
Temperate and Subtropical Fruit Production 1999 (D.I. Jackson and N.E. Looney (Eds)), 2nd edition, Cabi 
Publishing, New York
Johnson, J.F. 1983 (rev 2002) - Pomegranate Growing. Agfact H3.1.42, New South Wales Department of 
Agriculture
Tous, J. and L. Ferguson. 1996 - Mediterranean Fruits. p. 416-430. In: J. Janick (ed.), Progress in new crops. 
ASHS Press, Arlington, VA
El cultivo del olivo 2006-National Agric Research Found, Institute of Tec of Agric Products. Enciclopedia 
del Olivo del TDC-OLIVE

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem 

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

As metodologias de ensino dependem de cada UC e são adaptadas, sempre que adequado, ao 
conhecimento que os alunos adquiriram no 1º ciclo, que por vezes pode ser diverso.
São de uma forma geral promovidas metodologias que estimulem a aquisição de conhecimentos sobre a 
fileira hortofrutícola, que ajudem os alunos a encontrar os instrumentos pertinentes para resolver 
problemas do sector e que dotem os alunos de capacidade de organizar, comunicar e apresentar soluções 
para os problemas do setor Hortofrutícola.
As metodologias são ajustadas aos ECTs previstos para cada UC e direcionadas para o estudo 
acompanhado e orientado, através da plataforma moodle e para o estudo/aprendizagem autónomos. 
O bom funcionamento deste modelo de aprendizagem é promovido através das fichas das UC que requer a 
priori a definição dos objetivos, competências (específicas e transversais) a desenvolver, metodologia de 
ensino e modo de avaliação da aquisição de competências.

6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 
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The teaching methods vary with each UC and are adjusted, when appropriate, to the background from first 
cycle studies, which may sometimes differ among students.
Generally, the teaching methodologies encourage the acquisition of knowledge about the fruit and 
vegetable chain, to help students find the relevant instruments to solve industry problems and which equip 
students with the ability to organize, communicate and present solutions to the problems of the 
Horticultural sector.
The methodologies are adjusted to the ECTs of each UC , pointing to the supervised and guided study, 
through the Moodle platform and for the study and/autonomous learning. In the classes 
seminars/Conferences are organized , encouraging the scientific research.
The performance of this learning model is promoted through the records of the UCs that require a priori, 
the definition of objectives, skills (specific and cross-cutting ) to develop, teaching methodology and 
evaluation mode of skills acquisition.

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

As horas de trabalho incluem: contacto presencial com o docente, realização de trabalhos (individuais ou 
de grupo), estágios, projetos, seminários, de estudo e avaliação. Considerou-se que um ECTS 
corresponde a 28 horas de trabalho; cada semestre tem 15 semanas de aulas, 3 semanas de exames e 2 
semanas para uma época de avaliação de recurso. Assim, um ano curricular corresponde a um total de 
1680 horas de trabalho.
A verificação da carga média de trabalho de cada UC passa pela monitorização dos próprios estudantes 
relativamente ao volume de trabalho, pela reflexão dos docentes e da comissão de curso sobre as 
atividades e objetivos de cada UC e o trabalho autónomo a desenvolver pelos alunos. Semestralmente, 
após cada momento de avaliação, os alunos são questionados através de inquérito, sobre o esforço 
desenvolvido. No final do semestre, os docentes avaliam a carga de trabalho necessária ao estudante para 
ter sucesso na UC e recomendam à direção de curso as alterações pertinentes.

6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 
The working hours include: contact with the professor, carrying out work (individual or in group), training 
period, projects, seminars, own study and evaluation. It was considered that 1 ECTS corresponds to 28 
hours of work; Each semester is 15 weeks of classes, three weeks of examinations and 2 weeks for a time 
of resource evaluation. Thus, an academic year corresponds to a total 1680 hours.
The verification of the average workload of each UC involves the monitoring of the students themselves 
relative to the volume of work, the reflection of professors and the monitoring of the course commission 
on the activities and objectives of each UC. Every six months, after each evaluation time, students are 
asked, through a survey, about the effort spent. At the end of the semester, professors assess the 
workload required to the student to succeed in the UC and recommend to the course direction the relevant 
amendments.

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

As normas de avaliação da aprendizagem estão previstas no regulamento geral de avaliação. As 
metodologias de avaliação são feitas pelos docentes em conformidade e divulgadas aos alunos através do 
moodle e nas aulas no início do semestre.
Posteriormente, a avaliação de cada UC é feita pelos alunos através dos inquéritos. Também é feito pelo 
docente um relatório da disciplina que é avaliado/analisado pela Comissão de Curso e que em função dos 
resultados apresentados pode desencadear várias ações correctivas. A participação dos alunos no 
Conselho pedagógico também ajuda a garantir a avaliação correta da aprendizagem.

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

The learning evaluation standards are anticipated in the general regulation of evaluation. Evaluation 
methodologies are made by professors accordingly and released to students through the Moodle and in 
the classes early in the semester.
Subsequently, the evaluation of each UC is made by students from the surveys. It is also done by the 
professor a report of the UC, that is assessed/reviewed by the Course Commission which, in the light of 
the results presented, can trigger various corrective actions. The participation of students in the 
pedagogical Council also helps to ensure the correct assessment of learning.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 
A apresentação dos projetos de dissertação no âmbito do ciclo de estudos e a participação em seminários 
promovidos pela UAlg ou seus centros de investigação permitem aos estudantes iniciar o seu 
envolvimento nas atividades de investigação..
Também a metodologia pedagógica praticada em muitas UC, onde é solicitado aos alunos que realizem 
determinado tipo de trabalhos (pesquisa de artigos científicos, pequenos estudos entre outros) leva a que 
os alunos cada vez mais colaborem em atividades de investigação científica.
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Os alunos são ainda motivados a assistir às defesas de dissertação de mestrado e doutoramento para lhes 
despertar o interesse pelas atividades de investigação.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
The presentation of the dissertation projects as part of the course study and the participation in seminars 
organized by UAlg or its research centers, allow students to start their involvement in research activities.
Also the teaching methodology practiced in many UCs, where students are asked to achieve a specific type 
of work (search of scientific papers, small studies among others) means that students increasingly 
collaborate on scientific research activities.
Students are also encouraged to attend the defenses of master and doctoral dissertations to promote their 
interest in research activities.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos 

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2011/12 2012/13 2013/14

N.º diplomados / No. of graduates 1 1 2

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 0 1 2

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

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

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

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3. 

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

O único ano em que o mestrado funcionou com a actual configuração curricular foi 2012/13, com 4 alunos. 
Tirando as UC optativas, o ciclo de estudos decorre apenas em duas áreas científicas – Ciências Agrárias 
(10 UC) e Economia (1 UC). As classificações médias entre estas duas áreas são muito próximas, 14,8 e 
16,0 respectivamente.
Na área de Ciências Agrárias as classificações médias mais elevadas, 17 valores, foram obtidas na 
Dissertação e na UC Tecnologia pós-colheita e controlo de qualidade. A classificação média mais baixa 
refere-se a Citricultura com 11,3 valores.

Em relação à taxa de aprovações dos alunos que se submeteram a avaliação, os valores variam entre 75% 
e 100%.
Na UC projecto de Dissertação apenas 2 alunos se submeteram a avaliação.
No que respeita à Dissertação apenas um aluno concluíu. 

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

This master course occurred, with the present curriculum, only in the annual period of 2012/13, with 4 
students.
Excluding the optional assignatures, the master course includes only two scientific areas: Agrarian 
Sciences (10 UC) and Economy (1 UC). Average classifications on both areas are very close: 14.8 and 16.0 
respectively. 
On Agrarian Sciences, the highest classifications are quit high classifications, 17 points obtained in the 
Dissertation (thesis) and at the UC Post harvest technology and quality control. The average lower 
classification was obtained in Citriculture, 11.3 points.
The approval of the students that where evaluated reached 75 to 100%.
On the UC Dissertation project, only two students were submitted to evaluation.
Only one student concluded the thesis, so far. 
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7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de 
ações de melhoria do mesmo. 

O resultado final das avaliações dos estudantes, as respostas dos estudantes aos inquéritos anónimos 
online e os relatórios anuais dos docentes são avaliados pela comissão de curso 
As situações atípicas são analisadas e, se necessário, a comissão de curso contacta o docente 
responsável, abordagem em geral suficiente para a introdução de melhorias. 

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
Students final evaluation, the anonymous answers to on-line enquires and teachers annual reports are 
evaluated by the course commission. 
Abnormal situations are analyzed and, if necessary, the commission contacts the teacher involved being 
this approach usually sufficient to solve the problem.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

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

0

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

0

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

0

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas. 

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6. 

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

ICAAM (bom)
MeditBio (bom)
CECTA (não classificado)
IBB (excelente)
BioFig (muito bom)

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

IBB (excelent)
BioFig (very good)
ICAAM (good)
MeditBio (good)
CECTA (not evaluated)

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/d2d247de-de7e-79e1-4789-544f71dd75cf
7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/d2d247de-de7e-79e1-4789-
544f71dd75cf
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento 
económico. 

A actividade científica nas áreas fundamentais deste ciclo de estudos tem contribuído para a afirmação da 
área agronómica na UALg, suportando o programa de formação de 3º ciclo em ciências agrárias, o 
programa de formação de licenciatura. O conhecimento conjugado com o equipamento científico existente 
tem permitido o estabelecimento de laços de colaboração com diversas empresas e ou de prestação de 
serviços. Tal como, por exemplo, a limpeza de vírus da variedade de laranja “D. João” para uma 
associação de viveiristas, ou a caracterização molecular de clones de medronheiro (Proder 4.1).
Recentemente, no âmbito da discussão da aplicação regional das verbas do H2020 em conjunção com 
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a CCDR e diversas empresas, com a participação do Centro de Investigação MeditBio, começam-se a 
delinear novas parecerias.

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

The scientific activity in the major fields related to this masters course has contributed to strengthen the 
agronomy área in the University, backing the third cycle (PhD course) in agricultural sciences and the first 
cycle in agronomy. The available knowledge and existing equipment has facilitated the establishment of 
collaborative links or providing services to the private sector. For example the elimination of virus from the 
sweet orange variety “D João” for a nursery association, or the molecular characterization of strawberry 
tree clones (Proder 4.1 project). More recently within the frame of the discussion of the local development 
of H2020 program, involving the regional coordinating body (CCDR), the private sector and the research 
center MeditBio, new partnerships are being delineated.

7.2.5. Integração das actividades 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, Agência internacional de 
energia atómica, CYTED ) e acções COST.
Referem-se alguns exemplos:

PTDC/AGR-ALI/121085/2010- INNCOAT - Inovação em filmes edíveis para melhorar a conservação de 
pequenos frutos e frutos minimamente processados.
PTDC/AGR-PRO/118020/2010. O transporte de ferro nas plantas: novas abordagens para um problema 
antigo
FIGO-DA ÍNDIA - Contrato nº 46808 – “Cooperação para a Inovação no Figo-da-Índia: fruto desidratado”, 
financiado pelo PRODER

Cyted Network : Manejo integrado de plagas y enfermedades de frutales de hueso, peral y cítricos con 
enfoque en el intercambio de conocimientos, la innovación y la transferencia de tecnología. (RED-MIFRUT, 
112RT0462)

FA1106 An integrated systems approach to determine the developmental mechanisms controlling fleshy 
fruit quality in tomato and grapevine.

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

The faculty members involved in this masters’ course make / made part of the research teams of diverse 
national projects (funded by FCT, Proder, QREN) and international projects (INTEREG, International Atomic 
A Energy Agency, CYTED) and COST actions.
For example:
PTDC/AGR-ALI/121085/2010- INNCOAT - Inovação em filmes edíveis para melhorar a conservação de 
pequenos frutos e frutos minimamente processados.
PTDC/AGR-PRO/118020/2010. O transporte de ferro nas plantas: novas abordagens para um problema 
antigo
FIGO-DA ÍNDIA - Contrato nº 46808 – “Cooperação para a Inovação no Figo-da-Índia: fruto desidratado”, 
financiado pelo PRODER

Cyted Network : Manejo integrado de plagas y enfermedades de frutales de hueso, peral y cítricos con 
enfoque en el intercambio de conocimientos, la innovación y la transferencia de tecnología. (RED-MIFRUT, 
112RT0462)

FA1106 An integrated systems approach to determine the developmental mechanisms controlling fleshy 
fruit quality in tomato and grapevine.

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades 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 
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 
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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. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e 
formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos. 

A Faculdade de Ciências e Tecnologia e os seus docentes através dos Centros de Investigação prestam 
serviços directos à Comunidade através da realização de parecerias com empresas, acções de formação 
ou recebendo conferencias exteriores à UALg. Na área de Hortofruticultura referem-se,entre outras, as 
seguintes parecerias: 
- ROHM AND HAAS EUROPE SERVICE ApS Study the effect of Smartfresh on Golden apple. 
- Adubos de Portugal” Validação em condições de campo da patente WO 2008/044955.
- Direcção Regional de Agricultura , diagnostico de virus de citrinos, 
- Terrafertil Lda -Ensaio de avaliação de composto 
- Algar -Ensaio de avaliação de composto 
- Ambilital - Ensaio de avaliação de composto.
No âmbito de acções de formação, por exemplo, acções de formação em diagnostico viral direcionadas 
para técnicos Portugueses (Instituto Pedro Nunes) ou estrangeiros.

No que respeita a organização de conferencias, por exemplo, o próximo 4º Colóquio Nacional de 
Horticultura Biológica.

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 sciences and technology, through the Research Centers provide services to the comunity 
through partnerships with the private sector, short courses, and receiving scientific conferences. Within 
the Horticultural field there are the following examples:

- ROHM AND HAAS EUROPE SERVICE ApS Study the effect of Smartfresh on Golden apple. 
- Adubos de Portugal – validationin field conditions of the patent WO 2008/044955.
- Direcção Regional de Agricultura , Citrus vírus diagnosis 
- Terrafertil Lda , Algar, Ambilital– Evaluation of diverse composts
Short courses: viral diagnosis course for national (Instituto Pedro Nunes) and foreign technicians
Conference organization: 4º Organic farming National meeting

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

O principal problema do desenvolvimento económico no Algarve é o desequilíbrio originado pelo 
excessivo peso das actividades vocacionadas para o turismo - sol e praia - em detrimento de outras. Para 
além de prestações de serviços referidas, este ciclo de estudos tem um papel importante ao formar 
pessoas com conhecimentos capazes de inverter esta tendência. 
Os docentes envolvidos participam regularmente em diversas acções de divulgação científica 
relacionadas com este ciclo de estudos (noite de investigador, entrevistas comunicação social, 
simpósios). Por exemplo:

Inovação na Agricultura.Iniciativa organizada pelo Correio da Manhã e o Jornal de Negócios, em parceria 
com o BPI e com o Ministério da Agricultura e do Mar, 3ª ed. do Prémio Agricultura 2014.Faro, 14 de 
Outubro de 2014
Jornadas de Lagos - Debate Sobre o Tema “Agricultura Familiar e Biológica.”Lagos, 25 de outubro de 2014
Sustentabilidade da cultura da batata-doce. 2014. Aljezur

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

The Agarve region suffers from a biased development based in touristic activities, sun and beach based. 
This masters course has an important role in educating technicians that are able to seek for other 
economical activities. 
The faculty members involved in this masters participate regularly in several actions of scientific 
dissemination through the “Researchers Night”, Radio interviews, symposia. For example:
Inovação na Agricultura.Iniciativa organizada pelo Correio da Manhã e o Jornal de Negócios, em parceria 
com o BPI e com o Ministério da Agricultura e do Mar, 3ª ed. do Prémio Agricultura 2014.Faro, 14 de 
Outubro de 2014
Jornadas de Lagos - Debate Sobre o Tema “Agricultura Familiar e Biológica.”Lagos, 25 de outubro de 2014
Sustentabilidade da cultura da batata-doce. 2014. Aljezur
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7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos 
e o ensino ministrado. 

As informações são divulgadas ao exterior essencialmente através da página da internet da UAlg e da FCT, 
em que o mestrado em Hortofruticultura, tal como os outros cursos, tem o seu espaço. Nesta página é 
apresentada uma caraterização do mesmo, com indicação dos objetivos, saídas profissionais, e plano de 
estudos que por sua vez remete para a Ficha das respetivas unidades curriculares.

A faculdade tem realizado anualmente sessões de apresentação sobre os diversos cursos de 2º ciclo.

A “equipa UAlg” propõe um conjunto de palestras, gratuitas, acessíveis e informais, realizadas por 
docentes da UAlg, que são integradas nos programas das disciplinas e das atividades das escolas.
A Rádio Universitária do Algarve (RUA FM) divulga os grandes acontecimentos científicos e tecnológicos, 
bem como outros temas relacionados com a universidade do Algarve. 

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

The UALg and FCT web pages contain most of the essential information about the master’s course namely, 
its description, objectives, professional prospects and syllabus with links to the description of each UC.
Every year, at the “Faculty Day” there is a public presentation about this and other masters courses.
The “UALg team” propose to the secondary schools diverse seminars related to the subjects of the course.
The University Radio (RUA FM) presents important scientific and technological subjects.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados na instituição / Percentage of foreign students 0

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) 0

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 
Existência de estruturas de apoio à investigação com qualidade em áreas de vocação laboratorial.

Corpo docente com experiencia em elevado número de áreas da hortofruticultura (ex: fruteiras 
mediterrânicas e subtropicais, hortícolas, fertilização, rega, cultivo sem solo, protecção fitossanitária, 
conservação, melhoramento, análise qualitativa).

Envolvimento de maioria de docentes do mestrado em actividades de investigação/inovação em conjunto 
com o sector empresarial.

O mestrado insere-se numa área particularmente dinâmica da agricultura, sobretudo no Algarve.

O curso confere um diploma de especialização em Hortofruticultura aos alunos que frequentam só as UCs 
do primeiro ano curricular. Este é um dos objectivos de parte significativa dos alunos que já estão em 
actividade profissional.

O mestrado tem atraído vários alunos que terminaram a licenciatura em Engª Hortofrutícola, pré-bolonha, 
de 5 anos, que ao abrigo do despacho Reitoral 33/2011, têm ficado dispensados da parte escolar para 
obtenção do grau de mestre (fazem só um relatório profissional equivalente à Dissertação).

8.1.1. Strengths 
Existence of support structures with good quality in areas vocationalized to laboratorial research.
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Faculty with experience in large number of horticultural areas (eg Mediterranean and subtropical fruit , 
vegetables, fertilization, irrigation, soilless cultivation, plant protection, conservation, breeding, quality 
analysis).

Involvement of most professors in research/innovation together with the business sector.

The Masters subject is part of a particularly dynamic area of agriculture, especially in the Algarve.

The course gives a degree of specialization in Horticulture if students only attend the UCs of the first 
academic year. This is one of the objectives of a significant number of students who are already working in 
the sector.

The Masters has attracted many students who completed the degree in Horticultural Engineering, pre 
-Bologna , 5 years, which, under the Rector dispatch 33/2011 , have been exempted from the fist year UCs 
to obtain a master's degree ( students may just make a professional report to obtain the Master degree) .

8.1.2. Pontos fracos 
1-Carência de estruturas de apoio funcionais em algumas áreas (e.g. estufas, campos experimentais, 
meios técnicos e humanos)

2- Progressiva desistência dos alunos, com reduzido numero dos que completam o curso.

3- A UC projecto de Dissertação é dissuasora para os alunos que pretendem apenas o diploma de 
especialização

4- Estrutura rígida das UC de opção. Havendo no actual formato 9 ECTS de opção, o aluno é obrigado a 
fazer uma UC de 3 ECTS no 1º semestre e uma UC de 6 ECTS no 2ª. Frequentemente as UC mais apelativas 
ao aluno estão num semestre no qual o aluno já esgotou os ECTS de opção.

5- Falta de visibilidade dos conteúdos mais atractivos e actuais das UC lecionadas.

6- Baixa capacidade de atracção a nível nacional: pouca visibilidade das actividades técnico-científicas do 
corpo docente relacionado com o mestrado em Hortofruticultura.

8.1.2. Weaknesses 
1- Deficient support structures in some areas (eg greenhouses, experimental fields), deficient technical and 
human resources.

2- Progressive withdrawal of students during the course, with reduced number of those completing the 
course.

3- The UC Project Dissertation is a restriction for students who want only to complete the degree of 
specialization

4- Rigid structure of the optional UCs. Having the current format, 9 ECTS option, the student is required to 
make a UC of 3 ECTS in the 1st semester and a UC of 6 ECTS in the 2nd. Often, the more appealing UCs are 
presented to the student at a semester in which the student has exhausted the optional ECTS.

5- Lack of visibility of the most attractive and actual contents of the UC program.

6 Low attractiveness at the national level: poor visibility of technical and scientific activities of the faculty 
members associated with the master's degree in Horticulture.

8.1.3. Oportunidades 
Ausencia no país e em regiões próximas da Andaluzia de mestrados com este perfil.

Possibilidade de utilizer como UC d eopção UCs do ramo agronómico do MI em engenharia para a 
sustentabilidade

Bons resultados económicos recentes e perspectivados para a fileira de frutas e legumes.

Previsão de forte financiamento do sector no programa PDR2014-2020.

O curso vai ao encontro dos objectivos transversais da estratégia enunciada no PDR2014-2020; 
designadamente:
Obj Transversal 1: Aumentar a capacidade de inovação, de geração e transferência de conhecimento para 
o sector agroflorestal 
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Obj Transversal 2 Melhoria do nível de capacitação e de aconselhamento dos produtores agrícolas e 
florestais, nomeadamente na gestão e utilização eficiente dos recursos 

Segundo dados do recenseamento agrícola de 2009 a população agrícola familiar com curso superior não 
agrícola tem vindo a aumentar. Esta população pode constituir uma fonte de recrutamento para este ciclo 
de estudos.

Elevado potencial de crescimento do cultivo sem solo (nacional e local)

Possibilidade de interação com centros de investigação sediados na UALg com vista ao desenvolvimento 
de novas tecnologias de automação e controlo, sobretudo no cultivo protegido em estufa. 

Elevado interesse geral pelos produtos hortícolas de qualidade diferenciada, e pelas suas funções 
nutracêuticas

Amplo espectro de aplicações da hortofruticultura para além da produção de alimentos como por exemplo: 
Coberturas verdes (e.g.: aumento da eficiência energética em edifícios, controlo da precipitação em meios 
urbanos, aspectos estéticos, promoção da biodiversidade em meio urbano); Horticultura terapêutica; 
Tratamento de efluentes ; Aquaponia; Bases para a instalação e manutenção das zonas verdes.

Diversas UCs do mestrado têm / podem servir de opções para outros mestrados da UALg.

8.1.3. Opportunities 
Absence in the country and nearby Andalucia region of any Masters course with this profile.

Possibility to use as optional UCs the UCs of the agronomy branch of MI in Engineering for Sustainability.

Good recent economic performance and put in perspective to the fruits and vegetables sector.

Strong sector funding for PDR2014-2020 program.

The course meets the objectives set out in the PDR2014-2020 strategy; namely:
Cross Goal 1: Increase innovation capacity, generation and transfer of knowledge to the agro-forestry 
sector.
Cross Goal 2: the level of training and counseling improvement of agricultural and forestry producers, 
particularly in the management and efficient use of resources.

According to the agricultural census of 2009 the number of familiar farms which have a member with 
higher education other than agricultural has been increasing. This population can be a source of 
recruitment for this Master.

High potential for soilless culture expansion (national and local).

Possibility of interaction with research centers based in UALg for the development of new automation and 
control technologies, especially in greenhouses cultivation.

High general interest in horticultural products of differentiated quality, and their nutraceutical functions.

Broad spectrum of horticulture applications beyond food production such as: green roofs ( eg : increasing 
energy efficiency in buildings, precipitation control in urban areas, aesthetics, promoting biodiversity in 
urban areas); Horticultural therapy; Wastewater treatment ; aquaponics ; Basis for the installation and 
maintenance of green areas.

Several UCs of the Masters can serve as options for other masters of UALg.

8.1.4. Constrangimentos 
Concorrência de mestrados afins na UALg: ramo Agronómico do MI engenharia para a sustentabilidade (a 
verificar-se daqui a 4 anos); Gestão sustentavel de espaços rurais; Gestão da qualidade e marketing 
agroalimentar.

Os alunos que nos últimos anos têm saído da licenciatura em agronomia procuram uma rápida inserção 
no mercado de trabalho em vez de prosseguirem os estudos. 

Baixo número de alunos que tem concluído a licenciatura agronomia na UALg

Pequena base de recrutamento a nível regional por inserção numa região periférica com poucas zonas de 
elevada densidade populacional.
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8.1.4. Threats 
Concurrence with similar masters: Agronomy branch of MI Engineering for Sustainability (to occur in about 
4 years); Sustainable management of rural areas; Quality management and Agri-food Marketing.

Students who in recent years havefinished the first study cycle in Agronomy, usually look and find a quick 
integration into the labor market, rather than continue their studies.

Low number of students who have completed a degree in Agronomy at UALg.

Small base of recruitment at the regional level due to insertion in a peripheral region with small population.

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 

1- Carência de estruturas de apoio funcionais em algumas áreas (e.g. estufas, campos experimentais, 
meios técnicos e humanos).
- Reparação das estufas, infraestruturas e demais equipamento afecto ao Horto.
- Substituição de um técnico superior (existente) por pessoal de categoria inferior com formação prática 
agrícola.
- Disponibilização por parte dos órgãos dirigentes de verbas para a manutenção do Horto

2- Progressiva desistência dos alunos, com reduzido numero dos que completam o curso.
Melhorar o processo de selecção dos candidatos ao mestrado. Eventualmente recorrer a entrevistas na 
selecção dos candidatos cujo CV seja mais afastado do tema do curso. Motivar os alunos que pretendem 
apenas fazer o curso de especialização a efectuar a dissertação.

3- A UC projecto de Dissertação é dissuasora para os alunos que pretendem apenas o diploma de 
especialização.

Propõe-se que esta UC seja substituída por uma UC opcional. No entanto aos alunos que pretendam fazer 
a dissertação será fortemente recomendado que efectuem esta UC.

4- Estrutura rígida das UC de opção.

Com a proposta do ponto 3, o mestrado passará a ter 12 ECTS de opção. Propõe-se que estes sejam 
livremente repartidos entre ambos os semestres do primeiro ano.

5- Falta de visibilidade dos conteúdos mais atractivos e actuais das UC lecionadas. 

Na divulgação do mestrado, para cada UC, realçar os conteúdos mais apelativos nas paginas da Net, 
folhetos, etc..

6- Baixa capacidade de atracção a nível nacional: pouca visibilidade das actividades técnico-científicas do 
corpo docente relacionado com o mestrado em Hortofruticultura.
Apoio dos órgãos dirigentes na divulgação constante das actividades técnico-científicas do corpo docente 
relacionado com o mestrado, nos media; complementado com informação sobre o mestrado.

9.1.1. Improvement measure 

1- Deficient support structures in some areas (eg greenhouses, experimental fields), deficient technical and 
human resources.
- repair of the greenhouses, infrastructures and equipment of the Horto.
- substitution of one of the existing technicians by personnel with less qualified education but more 
involved in practical subjects.
- Availability of funds for the current manutention of the Horto. 

2- Progressive withdrawal of students during the course, with reduced number of those completing the 
course.
Improvement of the selective procedures for students willing to come to the Masters course. If necessary 
interviewing candidates who do not have a previous degree in matters related to agronomy. Convince the 
students willing to just complete the specialization studies to complete the thesis (dissertação)
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3- The UC Project Dissertation is a restriction for students who want only to complete the degree of 
specialization.
The UC Projecto de dissertação should be substituted by an optional UC. Students willing to make the 
thesis would be strongly advised to do the UC Projecto de Dissertação.

4- Rigid structure of the optional UCs. Having the current format, 9 ECTS option, the student is required to 
make a UC of 3 ECTS in the 1st semester and a UC of 6 ECTS in the 2nd. Often, the more appealing UCs are 
presented to the student at a semester in which the student has exhausted the optional ECTS.
Taking in account the proposal of point 3, the course will have a total of 12 optional ECTS. We propose that 
these are freely distributed among 1st and 2nd semester according to the student preferences.

5- Lack of visibility of the most attractive and actual contents of the UC program.
For each UC enhance the visibility of the most appealing subjects in the leaflets, web pages etc..

6 Low attractiveness at the national level: poor visibility of technical and scientific activities of the faculty 
members associated with the master's degree in Horticulture.
Involvement and support of the headbodies in the constant dissemination of the scientific and technical 
activities of the faculty members in the media. 

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
A prioridade das propostas é idêntica e elevada. As propostas 2 a 5 são de implementação imediata e 
podem já estar em vigor na próxima edição do mestrado.
A proposta 1 poderá demorar mais do que um ano, dependendo de opções dos corpos dirigentes da UALg 
e da Faculdade de Ciência e Tecnologia.

A proposta 6 poderá ser iniciada a curto prazo mas será mais lenta a produzir efeito

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
All proposals have high and identical priority. 
Proposals 2 to 5 are easily to implement and can be in action for the next masters course edition.
Proposal 1 may take more than one year, depending of options taken by the headbodies.
Proposal 6 may be initiated shortly but will take longer to produce results.

9.1.3. Indicadores de implementação 
Os indicadores de implementação das propostas 1 a 5 são a própria execução das propostas.
O indicador de implementação da proposta 6 será a UALg passar a ser mais conhecida pelo seu trabalho 
na área de hortofruticultura.

9.1.3. Implementation indicators 
The milestones for the implementation of proposal 1 to 5 are their complete execution.
Proposal 6 has difficult to measure indicators. The objective is that progressively the public will associate, 
horticultural subject to UALg.

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 
Passar a UC Projecto de dissertação para UC opcional (opção 1.3) na área científica CAGR (Ciencias 
agrárias), mantendo 3 ECTS.

10.1.1. Synthesis of the intended changes 
Substitute the UC Projecto de dissertação for an optional UC (option 1.3) within the scientific área CAGR 
(Agricultural sciences), maintaining 3 ECTS

Página 51 de 55ACEF/1415/08797 — Guião para a auto-avaliação

05-01-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=61527c44-af9b-62f5-...



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

Mapa 

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Hortofruticultura

10.1.2.1. Study programme:
Horticulture

10.1.2.2. Grau:
Mestre

10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area
Sigla / 
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory 
ECTS

ECTS Optativos / Optional 
ECTS*

Ciências Agrárias / Agricultural sciences CAGR 72 3

Economia /Economy ECON 6 0

Qualquer área cientifica/ Any scientific 
área

QAC 0 9

(3 Items) 78 12

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII - - 1º ano /1º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Hortofruticultura

10.2.1. Study programme:
Horticulture

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

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

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

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
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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)

Citricultura/ Citriculture CAGR Semestral 168 T-20; TP-30 6

Melhoramento genético de 
plantas/ Genetic plant breeding

CAGR Semestral 168 T-20; TP-30 6

Opção 1.1/ Option 1.1 QAC Semestral 168
Variável / 
Variable

6 Optativa/ Optional

Produção integrada/ Integrated 
production

CAGR Semestral 168 T-20; TP-30 6

Técnicas de produção em 
horticultura protegida/ Production 
technology for protected 
horticultura

CAGR Semestral 168 T-20; TP-30 6

(5 Items)

Mapa XII - - 1º ano/ 2º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Hortofruticultura

10.2.1. Study programme:
Horticulture

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano/ 2º 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)

Fruticultura mediterrânea / 
Mediterranean Fruit crops

CAGR Semestral 168 T-20; TP-30 6

Tópicos avançados em 
Horticultura / Advances in 
vegetable production

CAGR Semestral 168 T-20; TP-30 6

Inovação e empreendedorismo / 
Innovation and entrepreneurship

ECON Semestral 168
T-15; TP-20; 
S-5

6

Opção 1.2 / option 1.2 QAC Semestral 84
variável / 
variable

3 optativa / optional

Opção 1.3 / Option 1.3 CAGR Semestral 84
Variável / 
variable

3 optativa / optional

Qualidade e Conservação de 
Hortofrutícolas / Quality and 
storage of horticultura products

CAGR Semestral 168 T-20; TP-30 6

(6 Items)
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Mapa XII - - 2º ano / 1º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Hortofruticultura

10.2.1. Study programme:
Horticulture

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano / 1º 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)

Dissertação / 
relatório / Thesis / 
Report

CAGR semestral/Semester 840 variavel 30

(1 Item)

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

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

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

<sem resposta>

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

10.3.4. Categoria:
<sem resposta>

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

10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>
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10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>

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

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

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

<sem resposta>

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>

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

<sem resposta>

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

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

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

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

<sem resposta>

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

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