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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:
Arquitectura Paisagísta

A3. Study programme:
Landscape Architecture

A4. Grau:
Mestre

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Delib nº 944/2009, pub DR, 2ªs, n.º 64, 1.4.2009. Desp nº 9305/2012, pub DR, 2ªs, nº 132, 10.7.2012

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Arquitectura paisagista

A6. Main scientific area of the study programme:
Landscape architecture

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): 

581

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

<sem resposta>

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

<sem resposta>

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

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

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

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
20
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A11. Condições específicas de ingresso:
a) Titulares de uma licenciatura na área de Arquitectura Paisagista 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) University degree in scientific Landscape Architecture and and degrees similar areas;b) Holders of a 
foreign academic degree conferred following a 1st cycle of studies organized according to the principles of 
the Bologna Process by a State acceding to this process; c) holders of a foreign academic degree that is 
recognized as meeting the objectives of a degree d) Holders of an academic, scientific or professional 
curriculum vitae that is recognized as attesting the capacity to carry out this cycle of studies.

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

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

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):

nao aplicavel not aplicable

A13. Estrutura curricular

Mapa I - 

A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura Paisagísta

A13.1. Study programme:
Landscape Architecture

A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
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A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and 
credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area
Sigla / 
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory 
ECTS

ECTS Optativos / Optional 
ECTS*

Arquitetura paisagista/landscape 
Architecture

ARQPGT 84 0

Economia/Economy ECON 6 0

Arquitetura/architecture ARQ 18 0

Qualquer Área Científica/Any Scientific 
Area

QAC 0 12

(4 Items) 108 12

A14. Plano de estudos

Mapa II - - 1º ano/1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura Paisagísta

A14.1. Study programme:
Landscape Architecture

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/1º semestre

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / Duration 
(2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations 
(5)

Atelier de Projecto de Arquitectura 
Paisagista/Atelier Project 
Landscape Architecture

ARQPGT semestral/semester 336 TP:90 12

Teoria e Métodos de Arquitectura 
Paisagista e Ordenamento do 
Território/Theory and Methods of 
Landscape Architecture and Spatial 
Planning

ARQ semestral/semester 168 TP:45 6

Técnicas de Sustentabilidade 
Aplicadas ao Projecto/Techniques 
Applied to Sustainability Project

ARQ semestral/semester 168 TP:45 6

Bases de Economia 
Ambiental/Bases of Environmental 
Economics

ECON semestral/semester 84 TP:30 3

Opção 1.1 QAC semestral/semester 84 -- 3

(5 Items)
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Mapa II - - 1º ano/ 2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura Paisagísta

A14.1. Study programme:
Landscape Architecture

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/ 2º semestre

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / Duration 
(2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Atelier de Ordenamento do 
Território/Landscape Planning 
Atelier

ARQPGT semestral/semester 336 TP:90 12

Instrumentos de Avaliação 
Ambiental/Instruments for 
Environmental Assessment

ARQPGT semestral/semster 168
T:15; TP:30; 
S:5

6

Técnicas de Recuperação da 
Paisagem/Techniques for 
recovering Landscape

ARQ semestral/semester 168 T:30; TP:30 6

Empreendorismo e Gestão de 
Atelier/Entrepreneurship and 
Atelier Management

ECON semestral/semester 84 TP:30 3

Opção/option 1.2 QAC semestral/semester 84 - 3

(5 Items)

Mapa II - - 2º ano /1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura Paisagísta

A14.1. Study programme:
Landscape Architecture

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:
2º ano /1º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2 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)

Atelier de Ordenamento 
Metropolitano/Metropolitan 
Planning Atelier

ARQPGT semestral/semester 168 TP:45 6

Opção/ option 2.1 QAC semestral/semester 168 - 6

Plano de Dissertação, Projecto ou 
Estágio Profissional/Thesis Plan, 
Project or Internship

ARQPGT semestral/semester 336 TP:45 12

Atelier de Projecto 
Metropolitano/Atelier Metropolitan 
Project

ARQPGT semestral/semester 168 TP:45 6

(4 Items)

Mapa II - - 2º ano /2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura Paisagísta

A14.1. Study programme:
Landscape Architecture

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:
2º ano /2º semestre

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

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)

ARQPG semestral/semester 840 - 30
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Dissertação/Projecto/Estágio/Relatório/Thesis / 
Project / Internship / Report

(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 Desidério Luís Batista (Diretor); Doutor Miguel R. Costa e Doutora Maria Jacinta Fernandes

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

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

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III

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

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

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

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

<sem resposta>

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

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

<sem resposta>

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

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

Nome / 
Name

Instituição ou estabelecimento 
a que pertence / Institution

Categoria Profissional / 
Professional Title

Habilitação Profissional / 
Professional Qualifications

Nº de anos de 
serviço / No of 
working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20

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

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

A20. Observações:

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

A20. Observations:

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

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O curso de mestrado tem como objetivo formar profissionais em Arquitetura Paisagista (AP) com as 
competências necessárias ao exercício da profissão em Portugal e no estrangeiro, como exigido pela 
APAP e pela IFLA-Europe, capacitados para inovar e reforçar a investigação científica, em áreas-chave da 
análise, conceção (planos e projetos) e gestão da paisagem. 
Oferecer formação avançada nos domínios da teoria e da praxis da AP como base para a análise sistémica 
e a intervenção integradora na paisagem, considerando as distintas escalas (ordenamento, planeamento e 
projeto) e âmbitos (espaço urbano, periurbano, rural, natural) com vista à proteção, ordenamento e gestão 
da paisagem, como é veiculado pela Convenção Europeia da Paisagem (CEP).
Desenvolver a capacidade de estudo e intervenção na paisagem como um sistema complexo e dinâmico 
resultado da interação entre o Homem e a Natureza, considerando as suas múltiplas dimensões: 
ecológica, cultural, socioeconómica e estética.

1.1. Study programme's generic objectives.
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This Master's course aims to train professionals in Landscape Architecture (AP) with the skills necessary 
to practice the profession in Portugal and abroad, as required by APAP and the IFLA-Europe, being able to 
innovate and strengthen scientific research in key areas of analysis, design (plans and projects) and 
landscape management.
It offers advanced training in the theory and praxis of AP as the basis for system analysis and integrated 
intervention in the landscape, considering the different scales (planning, design) and scopes (urban areas, 
peri-urban, rural, natural) with regard to protection, planning and landscape management, as promulgated 
by the European Landscape Convention (EPC).
To develop the ability to study and intervene in the landscape, as a complex and dynamic system, resulting 
from the interaction between Man and Nature, considering its multiple dimensions: ecological, cultural, 
socio-economic and aesthetic.

1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.
De acordo com o Plano Estratégico da UAlg para o quadriénio de 2013-17 são campos temáticos 
fundamentais: Mar, Turismo, Saúde e Bem-estar, e Património Mediterrânico, pelo que a formação 
avançada em Arquitetura. Paisagista mantém relações profundamente intrincadas com estes campos e 
contribui para que ações a eles associados se concretizem. Com efeito, a paisagem enquanto objeto de 
estudo e intervenção do Arquiteto Paisagista é considerada pela CEP como parte integrante do património 
europeu, elemento fundamental da qualidade de vida das pessoas, residentes e visitantes, e suporte da 
atividade turística, com grande expressão no litoral 
Para o desenvolvimento sustentável da região do Algarve assume enorme relevância a inter-relação e 
interdependência daquelas áreas prioritárias, o que confere à paisagem e à Arquitetura Paisagista um 
papel e uma importância fundamental na qualificação do turismo e da faixa costeira, na salvaguarda e 
valorização do património natural e cultural, mas também imaterial (dieta mediterrânica), e um contributo 
importante para o bem-estar individual e social, entendido no sentido físico, psicológico e intelectual. Face 
à missão da UAlg na sua contribuição para o desenvolvimento científico, tecnológico, artístico, cultural e 
territorial do País e da região, a oferta formativa na área da Arquitetura Paisagista assume um valor 
estratégico e prospetivo de enorme alcance e relevância.
A UAlg é uma instituição com mais de três décadas de existência, cuja missão está definida nos respetivos 
estatutos dispondo de um corpo docente qualificado e de centros de investigação reconhecidos, nacional 
e internacionalmente, nos campos temáticos fundamentais.
Na área da AP, a existência de docentes titulares do grau de doutor e/ou com elevada competência 
profissional, do CEPAC - Centro de Estudos em Património, Paisagem e Construção, e a disponibilidade 
de ótimas condições no que respeita a salas de aula e de estudo, garantem a qualidade da formação em 
AP.
Se a UAlg tem competências na formação e investigação nos domínios essenciais dos referidos campos 
temáticos para competir em termos nacionais e internacionais, também é verdade que na área específica 
da Arquitetura Paisagista (de constituição mais recente) se verifica uma crescente evolução e um 
desenvolvimento continuado nas suas competências formativas e de investigação (teórica e aplicada) 
fundamentalmente no âmbito do Projeto de Espaços Exteriores, da Requalificação Urbana, do 
Ordenamento do Território e da Conservação do Património Natural e Cultural.

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

According to the UAlg' Strategic Plan for 2013-17 the key thematic areas are: Sea, Tourism, Health and 
Well-being, and Mediterranean Heritage. The advanced training in Architecture Landscape maintains 
deeply intricate relationships with these fields and contributes to materialize actions associated with them. 
Indeed, the landscape, as the object of study and intervention of the Landscape Architect, is considered by 
the CEP as part of the European heritage, a key element for people´s life quality - residents and visitors - 
and for support of tourism, which has a great expression on the coast.
For the sustainable development of the Algarve, it is of great relevance the interrelationship and 
interdependence among those priority areas, giving the landscape and Landscape Architecture a 
fundamental importance in the qualification of tourism and of the coastal strip, safeguarding and 
developing the natural and cultural heritage, but also immaterial (Mediterranean diet), and in the 
contribution to individual and social well-being, understood in the physical, psychological and intellectual 
sense. Given the mission of UAlg in its contribution to the scientific, technological, artistic, cultural and 
territorial development of the country and region, the training in Landscape Architecture takes a strategic 
and prospective value of enormous scope and relevance.
The UAlg is an institution with more than three decades of existence, whose mission is defined in its 
statutes, having a qualified faculty and recognized research centers, nationally and internationally, in the 
key thematic areas.
In the area of AP, the existence of: a) teachers holding PhD degrees and/or with high professional 
competence, b) CEPAC - Study Center on Heritage, Landscape and Construction, and c) optimal conditions 
with regard to classrooms and study rooms, guarantee the quality of the training.
UAlg has enough competence in training and research in the above mentioned key areas to compete in 
national and international terms. It is also true that in the specific area of Landscape Architecture (of more 
recent origin) there is a growing trend and continued improvement in their training and research skills 
(theoretical and applied) mainly in the Design of Outdoor Spaces, Urban Requalification, Land Planning 
and Conservation of Natural and Cultural Heritage.
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1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objetivos gerais do Curso de Mestrado em A. P. estão publicados no site da UAlg: 
http://www.ualg.pt/home/pt/curso/1549 e na página principal do site da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
(FCT). da UAlg: https://fct.ualg.pt/rc/pt/curso/1549
Outro meio de divulgação daqueles objetivos é através do Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/FCT-UAlg-Faculdade-de-Ciencias-e-Tecnologia/174891305902954?
sk=info&tab=page_info&edited=products.
Os docentes e estudantes envolvidos no ciclo de estudos poderão ter conhecimento dos objetivos do 
Curso acedendo ao Filme realizado pelo NAPUA – Núcleo de A. P. da UAlg através do link: 
https://www.youtube.com/watch?v=KweB3--m53I&feature=youtu.be
O Conselho Pedagógico da FCT realiza no final do 2º semestre de cada ano letivo uma Sessão de 
apresentação dos Cursos de Mestrado aos docentes e alunos. O Curso de Mestrado em A. P. para o ano 
lectivo 2014/15 foi apresentado pelo Diretor de Curso no dia 15 de maio de 2013 na sala 3.24 do Edifício 8 
da FCT.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
The general objectives of the Master Degree in AP are published in the UAlg website: 
http://www.ualg.pt/home/pt/curso/1549 and in the main page of the School of Science and Technology 
(FCT) website: https://fct.ualg.pt/rc/pt/curso/1549.
Another way used to publicize those goals is through Facebook: https://www.facebook.com/pages/FCT-
UAlg-Faculdade-de-Ciencias-e-Tecnologia/174891305902954?sk=info&tab=page_info&edited=products.
Teachers and students involved in the study cycle may also be informed of the course objectives by 
accessing the film made by Napua - AP Core UAlg through the link: https://www.youtube.com/watch?
v=KweB3--m53I&feature = youtu.be
The FCT Pedagogical Council holds, at the end of the 2nd semester of each school year, a presentation of 
all of the master degrees for teachers and students. The AP Master's Degree for the academic year 2014/15 
was presented by the Degree's Director on May 15, 2013, in room 3:24, building 8.

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

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

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

2.2. Garantia da Qualidade

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

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 
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 
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Direção da Faculdade bem como o CP têm acesso a todos os relatórios no SIPA. Na plataforma eletrónica 
“Perceções do Ensino/Aprendizagem”, alunos e docentes respondem aos inquéritos ao funcionamento 
das UC’s. O questionário é idêntico para todas as UC's. A realização dos inquéritos é acompanhada por 
um conjunto de ações de sensibilização à participação. O Manual da Qualidade estabelece como os 
resultados dos inquéritos são integrados no processo de garantia da qualidade. A FCT realiza desde 
2009/2010, um inquérito aos finalistas.

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

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

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

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

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

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

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. 
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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)

3 Salas grandes com estiradores 250

2 Amfiteatros 232

4 Salas pequenas de aulas 200

1 Salas de informatica grande 110

1 Laboratorio Arquitectura paisagista 70

1 Sala de informatica pequena 81

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

Estiradores 60

Computadores 55

Plotter 1

Scaner 1

Photocopiadora 1

Autocaro para visitas de estudo 1

Autocad 30

Photoshop 5

Videoprojectores fixos 8

Videoprojector portatil 3

Computador portatil 1

GPS 1

Cartas militares 100

Cartas de solos 20

Declivometro 1

Penetrometro 1

3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
Acordos Erasmus (12 Univ.) e Erasmus Mundus com a Rússia, Bielorrússia e Brasil. 
Integração no ECLAS – European Council of Landscape Architecture Schools – e no LE:Notre Institute 
(parcerias, participação em encontros europeus e concursos de ideias e projetos). 
Colaboração com a Michigan State University - palestras do Prof. Jon Burley; workshop com alunos de 
ambas as Univ., estadias de estudantes da UAlg naquela Univ.
Workshops Internacionais: Arquitetura, Paisagem, Urbanismo e Turismo no Algarve com a NorthEastern 
University e a Univ. Autónoma de Barcelona e escolas nacionais (Ferragudo, 2012); Reabilitação Integrada 
da Paisagem Urbana com Univ. Passo Fundo –Brasil (UAlg 2013/14); Reabilitação Integrada de Bairros com 
Univ. Sevilha (UAlg 2014/15).
Parceria com Embaixada da Suíça e a Pro Helvetia: Exposição Internacional “swiss touch in landscape 
architecture” (UAlg, 15 Nov. a 31 Dez. 2013); Conferências de Michael Jakob (Univ. de Genebra) e Paolo 
Burgi (Univ. Pennsylvania e IAUV).

3.2.1 International partnerships within the study programme.
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Erasmus agreements (12 Univ.) and Erasmus Mundus (Russia, Belarus;Brazil).
Integration in ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools) and LE: Notre Institute 
(partnerships, participation in European meetings, competitions of ideas and projects).
Collaboration with Michigan State University (MSU) - lectures by Prof. Jon Burley; workshop with students 
from both Universities, UAlg's student stays at MSU.
International Workshops: Arch. Landscape, Urban Planning and Tourism in the Algarve, with NorthEastern 
Univ. and the Univ. Aut. Barcelona and national schools (Ferragudo, 2012); Integrated Rehabilitation of the 
Urban Landscape (Univ. Passo Fundo – Brazil, UAlg 2013/14); Integrated Rehabilitation of Neighborhoods 
(Univ. Seville, UAlg 2014/15).
Partnership with the Swiss Embassy and Pro Helvetia: Int. Exhibition "swiss touch in landscape 
architecture" (UAlg, 15 Nov-31 Dec. 2013); Conferences by Michael Jakob (Univ. of Geneva) and Paolo 
Burgi (Univ. Pennsylvania and IAUV).

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.

Não existem parcerias formais com outros ciclos em AP, ao nível da lecionação. Todavia, docentes deste 
curso são convidados por outras instituições para participar em júris de provas públicas, assim como 
docentes de outras instituições integram com frequência os júris de provas públicas de mestrado em AP 
da UAlg.
Docentes e alunos da UAlg têm participado em diversos Workshops: UTAD sobre Landscape Urbanism 
(2011/12); Univ. Évora, ISMAT e EUVG (Coimbra) sobre Arquitetura, Paisagem, Urbanismo e Turismo no 
Algarve (2012/13) e Univ. Évora sobre Reabilitação Integrada de Bairros (2º semestre 2014/15), na UAlg.
Colaboração com a APAP-SRA e com a Adm. Pública (p. ex: CM de Faro, Albufeira e Lisboa, CCDR-Algarve 
e Ministério do Ambiente) e com o tecido empresarial (Ateliers de AP e Arquitetura), através da 
organização regular de seminários nas áreas da Paisagem, Arquitetura e OT, da realização de estágios 
profissionais e participação dos supervisores externos nos júris das provas públicas.

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

At the teaching level, there are no formal partnerships with other Portuguese degrees in AP. However, 
UAlg's AP teachers are invited by other institutions to participate in public examination boards, as well as 
teachers from other institutions often integrate UAlg's examination boards for AP master's thesis.
Teachers and students have participated in several workshops: UTAD on Landscape (LP) Urbanism 
(2011/12); UÉvora, Ismat, EUVG (Coimbra) on Arch. (AR), LP, Urban Planning and Tourism in the Algarve 
(2012/13); UÉvora on Integrated Rehabilitation Neighborhoods (2nd semester 2014/15), UAlg.
Collaboration with APAP-SRA and Public Administration (eg. Municipalities of Faro, Albufeira and Lisbon, 
CCDR-Algarve and Ministry of Environment) and with private enterprises (AP and AR Ateliers), through 
routine organization of seminars in the areas of LP, AR and Land Planning, as well as, through 
professional internships and the participation of external supervisors in the examination boards.

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
O 2º ciclo funciona em articulação e continuidade com o 1º ciclo. Existem também algumas colaborações 
com outros ciclos de estudos, como por ex. os cursos da área das Artes, História e Património, 
Agronomia, Eng. do Ambiente e Eng. Civil. Estas colaborações intrainstitucionais concretizam-se na 
participação de docentes dessas áreas/cursos na lecionação de conteúdos programáticos no 2º ciclo de 
AP, na colaboração de docentes deste ciclo de estudo na lecionação de outros ciclos, bem como na 
orientação de teses e participação em júris de mestrado. Verificam-se ainda outras iniciativas de 
colaboração, nomeadamente a organização de visitas de estudo conjuntas e de seminários temáticos.
Por outro lado, o CEPAC – Centro de Estudos em Património, Paisagem e Construção da UAlg - permite a 
investigação integrada de temas comuns aquelas áreas do saber e respetivos ciclos de estudo, e a 
parceria na organização de seminários que promovem a reflexão e a divulgação dos resultados da 
investigação.

3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.
The 2nd cycle works in liaison and continuity with the 1st cycle. There are also some collaborations with 
other study cycles, eg. degrees in Arts, History and Heritage, Agronomy, Environmental Eng. and Civil 
Eng.. These intra-institutional collaborations include lecturing of Professors from other areas in the AP 
Master as well as lecturing of AP Professors in other degrees, together with master's thesis supervision 
and participation in the thesis exam boards. Other collaborations include the organization of joint study 
visits and thematic seminars.
On the other hand, the CEPAC - Study Center on Heritage, Landscape and Construction of UAlg - allows for 
integrated research on common themes in those areas of knowledge and respective degrees, and the 
partnership in organizing seminars that promote reflection and dissemination of research results.
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4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente 

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - André Botequilha de Carvalho Leitão

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
André Botequilha de Carvalho 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 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 - Carla Maria Rolo Antunes

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

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

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior de Engenharia
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Desidério Luís Sares Batista

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Desidério Luís Sares Batista

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - José António Carreira Saraiva Monteiro

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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 de Belém Ferreira da Silva da Costa Freitas

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria de Belém Ferreira da Silva da Costa Freitas

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 - Maria Emília Madeira

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

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 - Miguel Reimão Lopes da Costa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Miguel Reimão Lopes da Costa

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar 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 - Ana Paula Pinto Gomes da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Paula Pinto Gomes da Silva
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado 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 - Thomas Panagopoulos 

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

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 - Renata Klautau Malcher de Araújo 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Renata Klautau Malcher de Araújo 

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 Ciências Sociais e Humanas

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 Jacinta da Silva Fernandes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Jacinta da Silva Fernandes

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

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

André Botequilha de 
Carvalho Leitão

Doutor Engenharia do Ambiente 100 Ficha submetida

Carla Maria Rolo Antunes Doutor
Geociências, especialidade de 
Hidrologia

100 Ficha submetida

Carlos Alberto Bragança dos 
Santos

Doutor Geografia - Ordenamento do Território 100 Ficha submetida

Desidério Luís Sares Batista Doutor
Arquitectura Paisagista - Artes e 
Técnicas da Paisagem

100 Ficha submetida

José António Carreira 
Saraiva Monteiro

Doutor Engenharia Agronómica 100 Ficha submetida

Maria de Belém Ferreira da 
Silva da Costa Freitas

Doutor Gestão de Empresas 100 Ficha submetida

Maria Emília Madeira Doutor
Economia: Economia da Empresa, dos 
Mercados e Produtos

100 Ficha submetida

Miguel Reimão Lopes da 
Costa

Doutor Arquitectura 100 Ficha submetida

Ana Paula Pinto Gomes da 
Silva

Licenciado Arquitetura 100 Ficha submetida

Thomas Panagopoulos Doutor Forestry and Natural Environment 100 Ficha submetida

Renata Klautau Malcher de 
Araújo 

Doutor História da Arte 100 Ficha submetida

Maria Jacinta da Silva 
Fernandes

Doutor
Ciências e Tecnologias do Ambiente, 
especialidade Modelação Ambiental

100 Ficha submetida

1200

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

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers: 12 100

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 91,7

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):

4 33,3

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*

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:

12 100

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

1 8,3

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente 
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 
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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 
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
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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, motivação de equipas), Análise e Controlo de Custos, Higiene e 
Segurança; 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, team motivation), Analysis and 
Control of Cost, Safety and Health ; 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 %

Masculino / Male 42

Feminino / Female 58

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 42

24-27 anos / 24-27 years 35

28 e mais anos / 28 years and more 23

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 13

2º ano curricular 13

26
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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 25 20

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 15 13 12

N.º colocados / No. enrolled students 15 13 12

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 15 13 12

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 12 12 11

Nota média de entrada / Average entrance mark 14 14 13

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

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

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

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

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

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

6. Processos

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

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

Formação avançada para o exercício da prática profissional do Arquiteto Paisagista em Portugal 
(Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas) e na Europa (International Federation of Landscape 
Architecture-Europe), considerando a investigação teórica e aplicada em áreas chave da análise, 
intervenção (planeamento e projeto) e gestão da paisagem. 
Formação generalista conjugando o conhecimento científico na área das ciências naturais e na área das 
ciências sociais e humanas com a formação artística e cultural, e o conhecimento técnico na área da 
construção e recuperação da paisagem. 
Aptidões no âmbito do estudo, análise e caracterização do território e da paisagem (urbana, periurbana, 
rural, natural e metropolitana), e no âmbito do diagnóstico dos problemas e conflitos presentes. Síntese 
dos valores e potencialidades, e das dissonâncias e degradações do território e da paisagem. 
Apresentação de propostas de intervenção no âmbito do ordenamento e do projeto de paisagem. 
Competências no âmbito da coordenação e elaboração de projetos de espaços exteriores (parques 
urbanos e periurbanos, parques lineares, jardins públicos, jardins históricos, praças, alamedas, etc.); na 
integração em equipas responsáveis pela elaboração de planos de Ordenamento do Território (âmbito 
nacional, regional e local) e na gestão de áreas de paisagem protegida (Parques Nacionais e Naturais, 
Reservas Naturais, etc.)
A operacionalização dos objetivos é feita através da elaboração de trabalhos práticos de projecto e de 
ordenamento, desenvolvidos individualmente e em grupo, através de uma abordagem inter-escalar e da 
articulação dos conteúdos programáticos das distintas UC, considerando a mesma área de estudo e 
intervenção.
A operacionalização dos objectivos é concretizada, ainda, com recurso a trabalho de campo e visitas 
guiadas pelos docentes e profissionais da área da Arquitectura e da Arquitectura Paisagista, assim como 
na participação em seminários e workshops inter-escolas, nacionais ou internacionais.
O grau de cumprimento dos objetivos é aferido a partir do trabalho desenvolvido dentro de cada UC e na 
articulação das diversas UC, nas teses de mestrado, e na participação periódica dos trabalhos produzidos 
em competições nacionais (Urbaverde) e internacionais (Eclas Porto 2014 e Bienal de Paisagem de 
Barcelona 2014), por exemplo. Também a exposição dos trabalhos dos alunos em locais públicos com 
sessões de debate e discussão (Biblioteca da UAlg, Museu de Faro, Mercado Municipal de Faro, Cineteatro 
de S. Brás de Alportel) na sequência de parcerias com as autarquias locais, permite aferir o grau de 
cumprimento dos objetivos .
A participação de profissionais das referidas áreas do saber e de professores de outras UC em 
apresentações finais dos trabalhos contribui para aquele desígnio. 

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

Advanced training for the exercise of professional practice of Landscape Architect in Portugal (Portuguese 
Association of Landscape Architects) and Europe (International Federation of Landscape Architecture-
Europe), considering the theoretical and applied research in key areas of analysis, intervention (planning 
and design ) and landscape management.
General training, combining scientific knowledge in the natural, social and human sciences with artistic 
and cultural education, together with technical knowledge in the construction and restoration of the 
landscape.
Skills for the study, analysis and characterization of the territory and landscape (urban, peri-urban, rural, 
natural and metropolitan), and in the diagnosis of the actual problems and conflicts. A synthesis of the 
values and potential, and of the dissonant and degradation factors for the territory and the landscape. 
Submission of proposals for intervention in the planning and landscape design.
Skills in the coordination and making of outdoor space designs (urban and peri-urban parks, linear parks, 
public gardens, historic gardens, plazas, malls, etc.); Integration in teams responsible for developing 
regional planning plans (national, regional and local) and management of protected landscape areas 
(National and Natural Parks, Nature Reserves, etc.)
The operationalization of the goals is through the development of practical work on design and planning, 
developed individually and in groups, through an inter-scalar approach together with an articulation of 
contents among the different UC, considering the same area of study and intervention.
The implementation of the objectives is also achieved, with the use of field work and guided tours by 
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teachers and professionals in the area of Architecture and Landscape Architecture, as well as, 
participation in seminars and inter-school workshops, national or international.
The degree of fulfillment of the objectives is measured with the work done within each UC and through the 
articulation among the various UC, the master thesis, and periodic presentation of the works done in 
national (UrbaVerde) and international (ECLAS Port 2014 and Biennial Barcelona Landscape 2014)
competitions. Also, the exhibition of student work in public places with sessions of debate and discussion 
(UAlg's Library, Faro's Museum, Faro's Municipal Market, Cineteatro of S. Brás) following partnerships with 
local authorities, allow for the measurement of the degree of achievement of the objectives.
The participation of professionals from the above areas of knowledge and other UC teachers, at the final 
presentations of the students' work also contributes to that intent.

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

O Plano de Estudos do curso do MArqP (Diário República, 2.a série, N.o 64 de 1 de Abril de 2009) resultou 
da adequação ao Processo de Bolonha da anterior licenciatura de 5 anos. Em 2012, o Plano de estudos foi 
objeto de reestruturação e atualização curricular, considerando a harmonização, ao nível do número de 
ECTS, das UC de diferentes cursos da Universidade do Algarve (Diário da República, 2.a série — N.o 132 — 
10 de julho de 2012). O corpo docente reúne anualmente de modo a atualizar, de forma articulada entre as 
distintas UC, os conteúdos e metodologias de ensino em conformidade com o desenvolvimento científico, 
tecnológico e artístico e com a respetiva atividade de investigação e ensino, compreendendo a realização 
de atividades letivas partilhadas: delimitação de áreas de estudo e intervenção comuns; participação em 
concursos e exposições; visitas de estudo. Quando o CP, ou a Com. Curso ou ainda o DCTMA verifica 
necessidades de ajustamentos propõem ao CC as alterações adequadas.

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

The study plan for the MArqP (DR, 2nd Series, No 64 of April 1, 2009) resulted from the adaptation to the 
Bologna Process of the previous 5-year degree. In 2012, the Study Plan was restructured and updated, to 
homogenize in terms of the number of ECTS, the UC from the different degrees at the University of Algarve 
(DR, 2nd Series - No 132-10 of July 2012). The faculty meets annually to update, and coordinate the 
different UC's content and teaching methodologies, in accordance with the scientific, technological and 
artistic development as well as with the corresponding activity of research and teaching, including the 
activities shared: delimitation of common areas of study and action; participation in competitions and 
exhibitions; study visits. When the CP, or the Comissão de Curso or the DCTMA identify needed 
adjustment they propose the appropriate amendments to the CC.

6.2. Organização das Unidades Curriculares 

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Técnicas de Sustentabilidade Aplicadas ao Projeto/ Sustainability technique applied in project

6.2.1.1. Unidade curricular:
Técnicas de Sustentabilidade Aplicadas ao Projeto/ Sustainability technique applied in project

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Thomas Panagopoulos 30 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
José António Saraiva Monteiro 15 T

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

Promoção de uma integração mais efetiva dos processos ecológicos na construção conceptual e material 
do projeto de arquitetura paisagista, assim como no ordenamento do território. Identificação dos aspetos 
subjacentes à mudança na abordagem técnica e projetual: consciência ecológica, ecologia urbana, escala, 
financiamento, programa. Aprendizagem e investigação de tecnologias e técnicas ecológicas, que 
incentivam a preservação e regeneração dos recursos naturais, da biodiversidade e dos processos 
ecológicos. Compreensão do potencial da técnica para a renovação da prática conceptual e material do 
projeto.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Promotion of a more effective integration of ecological processes on conceptual construction and 
landscape architecture design material, as well as in regional planning. Identification of aspects of 
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technical approach and design: ecological awareness, urban ecology, scale, funding, program. Learning 
and investigation of ecological technologies and techniques that encourage the preservation and 
regeneration of natural resources, biodiversity and ecological processes. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos de Desenvolvimento Sustentável, Planeamento Urbano Ecológico, Desenho Sustentável. Gestão 
da vegetação da água e solo. Bioengenharia: controlo da erosão em taludes, paredes verdes, eco-telhados. 
Aplicação no contexto de Projeto: 1 -Adequação do desenho de Projeto às características biofísicas e 
culturais existentes; 2 -Adequação dos usos; 3 - Adequação das tipologias; 4 -Conhecimento das 
necessidades de Manutenção e Gestão. 5 -Redução do consumo de recursos; 6 -Gestão eficiente da água. 
7 - Recuperação e reabilitação de paisagens degradadas. 8 -Promoção da utilização de formas de energia 
passivas (alternativas). 9 - Utilização de materiais não tóxicos, poluentes ou nocivos para a saúde pública. 
10 - Promoção da participação pública. 11 - Promoção da mobilidade, acessibilidade e inclusão social

6.2.1.5. Syllabus:
Concepts of Sustainable Development, Ecological urban planning, Sustainable Design. Sustainable 
management of vegetation, water and soil. Bioengineering: erosion control on slopes, green walls, green-
roofs. Application in the context of project: 1-adequacy of design to biophysical and cultural 
characteristics that exist; 2-suitability of uses; 3-adequacy of typologies; 4-knowledge of the needs of 
maintenance and management. 5-reduction of resource consumption; 6-efficient water Management. 
7-recovery and rehabilitation of degraded landscapes. 8-promotion of the use of passive forms of energy. 
9-use of non-toxic materials. 10-promotion of public participation. 11-promoting mobility, accessibility and 
social inclusion.

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

Compreensão do projeto como disciplina intrinsecamente de base sustentável e de promoção da 
autossuficiência. Compreensão da Paisagem enquanto expressão complexa e dinâmica das atividades 
humanas e dos sistemas naturais, numa perspetiva de interação e de procura de equilíbrios e valorização 
permanente dos valores e recursos presentes. Tal procura será apoiada no conhecimento dos 
instrumentos legais e técnicos apoiados em princípios de Sustentabilidade. Noção de Desenho 
sustentável (Eco Urbanismo, Gestão e Manutenção, etc.). Aplicação prática desses conceitos às várias 
escalas do Projeto: - Adequação dos usos e funções propostos às características biofísicas e patrimoniais 
existentes (Modelação de terreno, pré-existências); Medidas cautelares; Necessidades de Manutenção e 
Gestão; Recursos-medidas de redução do consumo (solo, água, vegetação). Intervenção/Reabilitação de 
Paisagens degradadas e infraestruturas. Prática destes conceitos no contexto do projeto.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Understanding of project as a discipline that is intrinsically sustainable and based in self-reliance. 
Understanding of the landscape as complex expression and dynamics of human activities and natural 
systems, in a perspective of sustainable recovery of the present values and features. Such searches will be 
supported in the knowledge of the legal and technical instruments supported by principles of 
sustainability. Notion of sustainable Design (Eco-city planning, management and maintenance, etc.). 
Practical application of these concepts to various project scales. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas decorrem com utilização do método expositivo e em sala de aula equipada com projetor 
de slides e filmes. As aulas práticas realizadas em sala equipada com estiradores em que os alunos 
aplicam técnicas de sustentabilidade num projeto caso de estudo. Nas aulas teórico-práticas faz-se a 
aplicação dos conhecimentos analisando e discutindo artigos científicos, e os resultados de estudos. As 
aulas tutoriais destinam-se ao esclarecimento de dúvidas e apoio à realização de trabalhos. Métodos de 
avaliação A avaliação é feita por frequência e por exame final. O exame final corresponde ao exame teórico 
escrito, aborda todos os conteúdos da unidade curricular e tem um peso de 30%. O trabalho de projeto a 
ser apresentado em duas fases tem um peso de 70%. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical classes are held using lectures in classroom equipped with a slide projector and films. The 
practical classes held in room equipped with drawing boards in which students apply sustainability 
techniques a project case study. Theoretical-practical lessons is the application of knowledge analyzing 
and discussing scientific articles, and the results of studies. School tutorials are intended for clarification 
of doubts and support for project. The evaluation is made by frequency and by the final exam. The final 
exam corresponds to the written exam written, covers all the contents of the curricular unit and has a 
weight of 30%. The project work to be presented in two phases has a weight of 70%.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A unidade curricular inicia-se com apresentações formais e discussão dos principais aspetos a ter em 
conta, principalmente dos aspetos gerais e dos aspetos técnicos. São apresentados alguns exemplos 
práticos. Na segunda parte espera-se que os alunos sejam capazes de os aplicar numa situação concreta 
de projeto.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The unit begins with formal presentations and discussion of the main principles to be taken into account, 
mainly of general aspects and technical aspects. Some practical examples are presented. In the second 
half it is expected that students are able to apply them in a concrete situation of project related to 
Landscape Architecture.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Newman Peter, Jennings Isabella. 2008. Cities as Sustainable Ecosystems. Island press, London.
Calkins, Meg. 2012. The sustainable sites handbook: a complete guide for the principles, strategies and 
best practices for sustainable landscapes. Wiley publishers. ISBN: 978-0-470-64355-6.
Kirkwood Niall. 2001. Manufactured sites. Rethinking the post-industrial landscape. Taylor and Francis, 
London. 
Bell S., Apostol D. 2010. Designing Sustainable Forest Landscapes. Taylor and Francis, London.
Cambel C.S. and Ogden M. 1999. Constructed wetlands in the sustainable landscape. John Wiley & Sons, 
New York.
Gray Donald, Sotir Robbin. 1996. Biotechnical and soil bioengineering slope stabilization. Jon Wiley, New 
York.
Schiechtl, H. M. 1997. Water bioengineering techniques for watercourse bank and shoreline protection
Roberts Peter, Sykes Hugh. 2000. Urban regeneration. Sage, London. 

Mapa X - Técnicas de Recuperação da Paisagem/ Landscape Reclamation Techniques

6.2.1.1. Unidade curricular:
Técnicas de Recuperação da Paisagem/ Landscape Reclamation Techniques

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Thomas Panagopoulos - T:30; 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):

Revisão e discussão dos princípios, métodos e investigação relacionada com a área de reabilitação e 
recuperação da paisagem. Introdução dos alunos nas técnicas da integração paisagística de infra-
estruturas, valorização de zonas industriais abandonadas e conservação, renaturalização, reabilitação de 
áreas degradadas. Apresentar projectos casos de estudo que demonstram a variedade das estratégias 
utilizadas na recuperação da paisagem. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Review and discussion of the principles, methods and research related to the area of landscape 
restoration. Introduction of the students in the techniques of landscape infrastructure integration, recovery 
of abandoned industrial areas and conservation, rehabilitation of degraded areas. Present projects case 
studies that demonstrate the variety of strategies used in the recovery of the landscape.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Definições. Desenvolvimento de estratégias e propostas de recuperação de paisagens em que a qualidade 
ambiental e visual foram negativamente afectadas devido a actividades humanas. Paisagem degradada. 
Diagnóstico de causas de degradação. Princípios e práticas. Técnicas de estabilização de zonas 
inclinadas, recuperação de cursos de água, revegetação dos solos com características físicas e químicas 
adversas. Integração paisagística de áreas industriais. Integração paisagística de infra estruturas. A 
actividade extractiva na paisagem: recuperação e integração paisagística. Sistematização de 
procedimentos, conceitos e metodologias para a recuperação da paisagem cultural com valor patrimonial. 
Restauração biotécnica de troços de um curso de água. Casos de estudo. Salvaguarda, recuperação e 
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valorização ecológica, cultural e paisagística de sistemas dunares, zonas húmidas, pedreiras, áreas 
industriais degradadas, aterros sanitários, etc;

6.2.1.5. Syllabus:
Definitions. Development of strategies and proposals for recovery of landscapes in which environmental 
quality and visual were negatively affected due to human activities. Degraded landscape. Diagnosis of 
causes of degradation. Principles and practices. Sloped areas stabilization techniques, recovering 
waterways, soil revegetation with adverse physical and chemical characteristics. Landscape integration of 
industrial areas. Landscape integration of infrastructure. The extractive activity in the landscape: recovery 
and landscape integration. Systematization of procedures, concepts and methodologies for the recovery of 
cultural landscape with patrimonial value. Restoration of sections of a watercourse. Case studies. 
Recovery, and safeguard cultural and ecological landscape of dune systems, wetlands, quarrying, 
degraded industrial areas, landfills, etc;

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

Apresentação dos princípios e estratégias de recuperação da paisagem acompanha com apresentação de 
casos de estudo, visitas de estudo e seminários por especialistas de casos apoiam a aprendizagem 
definida como objetivo da UC. Aplicação dos conhecimentos analisando e discutindo artigos científicos, e 
os resultados de experiências ou estudos com apresentação dos alunos e preparação de artigo científico.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Presentation of the principles and strategies of landscape recovery accompanied with presentation of case 
studies, study visits and seminars from specialists will support the learning set to UC's goal. Knowledge 
application is done with analyses and discussion of scientific articles and preparation of scientific paper.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas decorrem com utilização do método expositivo e em sala de aula equipada com projetor de 
slides e filmes. Nas aulas teórico-práticas, acompanhadas de visitas de estudo e seminários de casos de 
estudo, faz-se a aplicação dos conhecimentos analisando e discutindo artigos científicos, e os resultados 
de experiências ou estudos. A avaliação é feita por frequência e por exame. O exame corresponde ao 
exame teórico escrito, aborda todos os conteúdos da unidade curricular e tem um peso de 70%. O trabalho 
de pesquisa de caso de estudo sobre um tema de recuperação da paisagem a ser apresentado em público 
e em formato de artigo científico tem um peso de 30%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures are held using the expository method and in classroom equipped with a slide projector and films. 
Theoretical and practical classes, accompanied by study visits and seminars of case studies. The 
application of knowledge is done analyzing and discussing scientific articles, and the results of 
experiments or studies. The evaluation is made by frequency and by examination. The exam corresponds 
to the written exam written, covers all the contents of the curricular unit and has a weight of 70%. The 
research work of case studies on a theme of landscape reclamation to be presented in public and as 
scientific paper has a weight of 30%.

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

Os alunos aprendem pesquisar e discutir artigos científicos antes de envolver com casos de estudo de 
recuperação da paisagem. Aprendem identificar os princípios e práticas em cada tipologia de recuperação 
de paisagem e apresentam em público as suas ideias e as conclusões tiradas com a análise de casos de 
estudo. Aprendem estruturar as informações em formato de artigo científico.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The students learn to search and discuss scientific articles and practical cases studies related to 
landscape reclamation. They learn to identify the principles and practices in each specific type of 
landscape reclamation and present it in public and in form of a research paper. 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bibliografia básica:
1. Berger Alan. 2008. Designing the Reclaimed Landscape. Taylor and Francis, New York.
2. Harris J.A. Birch P., Palmer J. 1996. Land restoration and reclamation: Principles and practice. Longman, 
Singapore.
Bibliografia de suporte: 
1. Bell S., Apostol D. 2010. Designing Sustainable Forest Landscapes. Taylor and Francis, London.
2. Gray Donald, Sotir Robbin. 1996. Biotechnical and soil bioengineering slope stabilization. Jon Wiley, 
New York.
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3. Roberts Peter, Sykes Hugh. 2000. Urban regeneration. Sage, London.
4. Whisenant, S.G. 1999. Repairing damaged wildlands: a process-oriented, landscape-scale approach. 
Cambridge Univ. Press, 504.06 
5. Cairns, J. 1995. Rehabilitating damaged ecosystems. Lewis publishers, Boca Raton, 504.06
6. Munshower,F. 1994. Practical handbook of disturbed land revegetation. Lewis Publ. Boca Raton, 631.6 
7. Harker, D.F., Libby G., Harker K., Evans S., Evans M. 1999. Landscape restoration handbook. Lewis Publ. 
Boca Raton, 712.2

Mapa X - Empreendedorismo e Gestão de Atelier/ Entrepreneurship and Atelier Management

6.2.1.1. Unidade curricular:
Empreendedorismo e Gestão de Atelier/ Entrepreneurship and Atelier Management

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria de Belém Ferreira da Silva da Costa Freitas - 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):

A unidade curricular de Introdução ao Empreendedorismo deve permitir que os alunos adquiram as 
competências técnicas e sociais que lhes permitam desenvolver uma cultura empreendedora, estimulando 
e favorecendo a criação de novos projetos.
Através da formação e do estudo de casos, deve ser possível aos alunos:
- Compreender o impacto do empreendedorismo no desenvolvimento económico e social.
- Compreender as questões básicas do empreendedorismo e reconhecer o que é o processo 
empreendedor.
- Desenvolver as competências relacionadas com o processo de empreendedorismo, incluindo a criação 
de novas empresas e o desenvolvimento de empresas existentes.
- Adquirir capacidade de análise e discussão crítica de casos reais de empreendedorismo. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course Introduction to Entrepreneurship intends to give students the technical and economic 
competences to develop entrepreneurial skills, stimulating and encouraging new projects development.
Trough education and case studies, students should be able to:
- Understand the entrepreneurship impact on economic and social development.
- Understand the entrepreneurship basic questions and recognize the entrepreneurial process.
- Develop competencies related to entrepreneurial process, such as new enterprise building and the 
development of existing enterprises.
- Acquire the analysis and critical discussion capacity with real cases problems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Após a introdução e a apresentação dos vários tipos de empreendedorismo, a sua dinâmica e factores da 
envolvente, abordar-se-á o conceito de inovação. A estes temas enquadradores segue-se a sistematização 
do processo de empreendedorismo e o estudo de casos e as várias questões à volta da definição e 
identificação de uma oportunidade de negócio: Aperfeiçoar a ideia; Confirmar a existência dos requisitos 
fundamentais; Verificar as competências de gestão; Definir o mercado; Testar a ideia de negócio contra as 
restrições vitais; Orçamentar; Informações e decisões. 

6.2.1.5. Syllabus:
After an introduction and the presentation of several types of entrepreneurship, their dynamics and 
enveloping questions, the innovation question will be introduced. These are framing themes after which 
the entrepreneurship process systematization and the case study, as well as questions linked to the 
definition and identification of a business opportunity: Improving the idea; Confirm the core requirements’ 
existence; Check management skills; Define the market; Testing business idea against main restrictions; 
Budgeting, Information and Decisions

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

Com os conteúdos programáticos propostos será possível atingir os objetivos de aprendizagem. 
Nomeadamente, após a introdução e a apresentação dos vários tipos de empreendedorismo, a sua 
dinâmica e factores da envolvente, e do conceito de inovação, que permitirão aos estudantes compreender 
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o impacto do empreendedorismo no desenvolvimento económico e social e compreender as questões 
básicas do empreendedorismo, a sistematização do processo de empreendedorismo e o estudo de casos 
e das várias questões à volta da definição e identificação de uma oportunidade de negócio, permitirão aos 
estudantes reconhecer o que é o processo empreendedor, desenvolver as competências relacionadas com 
o processo de empreendedorismo e adquirir capacidade de análise e discussão crítica de casos reais de 
empreendedorismo. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The proposed course contents will allow to achieve the learning outcomes as after the introduction and the 
presentation of several types of entrepreneurship, their dynamics and enveloping questions and the 
innovation question that will allow students to understand the entrepreneurship impact on economic and 
social development and the entrepreneurship basic questions, the entrepreneurship process 
systematization and the case study, as well as questions linked to the definition and identification of a 
business opportunity will allow students to recognize the entrepreneurial process, to develop 
competencies related to entrepreneurial process, such as new enterprise building and the development of 
existing enterprises and to acquire the analysis and critical discussion capacity with real cases problems.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método de ensino-aprendizagem baseia-se em aulas teórico-práticas, nas quais se combina o método 
expositivo com a partilha de experiências pela visita a empresas e a análise de estudos de caso na área do 
empreendedorismo, com exercícios de análise de grupo e reflexão crítica sobre os mesmos, procurando 
deste modo desenvolver a capacidade de análise dos alunos e o seu espírito crítico.

A avaliação será uma avaliação distribuída sem exame final. Para a obtenção de frequência é obrigatória a 
presença e apresentação oral dos trabalhos de grupo . 

Trabalho de grupo 1
Cada grupo apresentará um caso de estudo e dirigirá a discussão sobre o mesmo, fazendo o relatório 
escrito das conclusões finais. 

Trabalhos de grupo 2
Cada grupo apresentará um plano de negócio para uma empresa à sua escolha, fazendo o relatório sobre 
o mesmo. 

Classificação final = 50% TG1 + 50% TG

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology used is based on theoretical-practical classes, in which the exposition method 
will be combined with experiences sharing trough enterprise visits and the case study analysis, with group 
analysis exercises and critical reflexions, looking to attain a good development of students’ analysis and 
critical capacity.
The assessment is based on a distributed evaluation without a final examination. Classes’ attendance and 
group works presentation are mandatory.

Work group 1
Each group will present a case study analysis and drive its discussion, writing the final conclusions.

Work group 2
Each group will present a business plan for an enterprise of its choice, writing a report on it.

Final grade = 50% WG 1 + 50% WG2

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

Pretende-se conseguir com a metodologia de ensino exposta que os alunos desenvolvam uma cultura 
empreendedora. Para isso, promove-se a autonomia e o conhecimento dos problemas que se põe ao 
novos empreendedores, bem como as soluções que encontram para os ultrapassar através da análise de 
um caso de estudo. A criação de novos projetos é estimulada pedindo aos alunos que, em grupo, utilizem 
as competências adquiridas e os seus quadros de referência (que são diferentes entre alunos) para propor 
um novo projeto.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
With the exposed methodology it is intended that students develop an entrepreneurial attitude. To do so, 
the autonomy is promoted and the knowledge of problems faced by new entrepreneurs, as well as the 
solutions they find to overcome them trough a case study analysis. New project building is stimulated 
asking students to, within their groups, use the competences acquired and their own references’ 
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framework (which are different among different students) to propose a new project.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CRUZ, E. “Criar uma empresa de sucesso”, Edições Sílabo, 2006
FERREIRA, M. & SERRA, F. “Casos de estudo – usar, escrever e estudar”, Lidel – edições técnicas, lda., 
2009
LISBOA, J., COELHO, A., COELHO, F. & ALMEIDA, F. (Direcção e coordenação) "Introdução à gestão as 
organizações", Grupo Editorial Vida Económica, 2004

Mapa X - Plano Dissertação, Projeto ou Estag Profissional/Plan of thesis, Project or Profess Internship 

6.2.1.1. Unidade curricular:
Plano Dissertação, Projeto ou Estag Profissional/Plan of thesis, Project or Profess Internship 

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José António Carreira Saraiva Monteiro - 22.5T

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Paula Pinto Gomes da Silva - 22.5T

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

No final desta unidade curricular, o estudante deverá ter adquirido competências que lhe permitam: 1 - 
Identificar uma área de interesse e delimitar um tema de investigação, projecto ou estágio; 2 -Pesquisar e 
utilizar correctamente fontes bibliográficas; 3- Elaborar o estado da arte de um tema relacionado com a 
investigação ou o projecto ou o estágio a desenvolver; 4- Identificar e seleccionar o ou os métodos de 
investigação ou de trabalho adequados; 5- Elaborar um plano de dissertação, projecto ou estágio.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of this course, the student should be able to: 1- Identify an area of interest and define a topic of 
research, project or internship; 2- Correctly use library resources for literature searches; 3- Develop the 
state of the art for the working topic he is interested on; 4- Identify and select the research or work method
(s) suitable for his work; 5- Develop a work plan for his dissertation, project or internship;

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A - Aspectos genéricos da investigação e aspectos particulares da investigação em Arquitectura 
Paisagista; Princípios e orientações gerais no desenvolvimento de uma investigação e a importância da 
investigação no exercício da profissão. Do projecto de investigação à investigação no projecto. O que 
investigar durante um estágio profissional. Abordagens, meios e métodos de investigação. B - Delimitação 
do tema de interesse para o aluno e definição de objectivos da investigação. 
C -A elaboração de um relatório correspondente a um estágio curricular. D - Das Fontes, do estado da arte 
e da bibliografia aos sistemas de referência e citação bibliográfica. Normas gerais de escrita de textos 
técnicos e normas para citações bibliográficas. Utilização de bases de dados e de procura de informação E 
- Escrita de um artigo sobre o estado da arte de um tema. F - Elementos fundamentais na elaboração de 
um plano de tese. Escrita do plano de tese.
G - Preceitos a considerar na elaboração de uma tese.

6.2.1.5. Syllabus:
A - General aspects of research and, particular aspects of research in Landscape Architecture; Principles 
and guidelines on development of research and the importance of research in the profession. From the 
research project to the research in the project. What research during an internship. Approaches, means 
and methods of research.
B - Definition of the topic of interest to the student and definition of research objectives.
C - The development of a report corresponding to an internship.
D – From the sources, the state of the art and the literature to the reference and bibliographic citation 
systems. General rules for writing technical papers and standards for bibliographic citations. Use of 
databases and search of information.
E - Writing a paper about the state of the art of a topic. (literature review)
F - Key elements in developing a thesis’ plan. Writing the thesis plan.
G - Precepts to consider in preparing a thesis.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Os objectivos definidos (ponto 6.1.2.4, em números) serão atingidos com os conteúdos programáticos 
(ponto 6.1.2.5, em letras) aproximadamente da seguinte forma:
1 – A,B, C; 2 – D; 3 – E; 4 – A,B,C,D,F; 5 – F,G;
Bem entendido que a UC funciona como um todo e os conteúdos estão interligados e não podem ser 
tratados como compartimentos estanques e independentes.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The objectives (Section 6.1.2.4 in numbers) will be met with the syllabus items (Section 6.1.2.5, in letters) 
approximately as follows:
1 - A, B, C; 2 - D; 3 - E; 4 - A, B, C, D, F; 5 - F, G
However, the UC functions as a whole, and the contents are interrelated and can not be treated as separate 
and independent compartments.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Embora no plano de estudos as aulas figurem apenas como T, um número considerável destas reveste 
mais o aspecto de orientações tutoriais (OT) por se julgar mais eficaz. Metodologias usadas: a) aulas 
expositivas em salas com projector multimédia para aspectos mais teóricos, b) apresentações por 
convidados sobre os recursos bibliográficos gerais e os da Ualg, gestão de bibliografia, diferentes tipos de 
experiências profissionais em AP. c) Discussões em grupo d) Acompanhamento individual (OT) ao longo 
das diferentes etapas de planificação e organização da investigação, projecto ou estágio curricular. 
Avaliação distribuída ao longo do semestre, com 3 componentes de avaliação. A classificação final da 
unidade curricular resultará da seguinte ponderação desses três elementos: 1 - revisão bibliográfica 30%; 
2 - definição de objetivos e metodologia 20%; 3 – plano final 50%. É obrigatória a presença em 75% das 
aulas. A nota mínima no elemento 3 é 9,5 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Although in the syllabus, classes appear only as T, a considerable number of them end up being tutorials 
(OT) for the sake of effectiveness. Methodologies used: a) lectures in classrooms, equipped with 
multimedia projector, for more theoretical aspects, b) presentations by invited persons, on general or UAlg 
bibliographic resources, literature management, different types of professional experiences in AP. c) 
Group Discussion d) Tutorial (OT) during the different stages of planning and organization the research, 
project or internship. Grading is done throughout the semester, and is based on three components, each 
with a different weight for the final grade: 1 - literature review 30%; 2 - setting objectives and methodology 
20%; 3 - final plan 50%. Students must be present in 75% of classes. The minimum grade in element 3 is 
9.5.

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

As aulas expositivas são necessárias para os aspectos mais teóricos (normas para escrita dos vários tipos 
de trabalhos, metodologias de investigação, temas de investigação,…). As apresentações por convidados 
interessam na transmissão de conhecimentos especializados, na diversificação da abrangência dos temas 
abordados, na transmissão de experiências de antigos formandos. As discussões em grupo têm 
frequentemente lugar depois das apresentações por convidados e ajudam à clarificação/concretização dos 
temas. O acompanhamento individual (OT) tem-se revelado fundamental na concretização dos trabalhos 
propostos, tendo surgido como resultado de experiências passadas, dada a diversidade e especificidade 
de temas e tipos de tese, numa mesma turma. Os alunos estão pouco habituados a realizar trabalhos deste 
tipo e necessitam de acompanhamento individual para resolver as debilidades específicas de cada um ou 
de cada tema.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lectures are necessary for the more theoretical aspects (standards for writing various types of papers, 
research methods, research topics). Guest’s presentations bring with expertise, diversify the range of 
issues discussed, transfer the experience of former graduates. Group discussions often take place after 
the guests’ presentations and help to clarify items. Tutorials (OT) have proven fundamental in achieving 
the proposed work, having arisen as a result of past experiences, given the diversity and specificity of 
themes, in the same class. Students are not accustomed to undertake work of this type and require 
individual guidance.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
AZEVEDO, Carlos M.; AZEVEDO, Ana G. – Metodologia Científica. Contributos práticos para a elaboração 
de trabalhos académicos. Lisboa: UCE, 1998 (biblioteca central)
BENSON, John F. – On Research, scholarship and design in landscape architecture. Landscape Research, 
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23(2): 198-204
BOOTH, Wayne C.; COLOMB, Gregory G.; WILLIAMS, Joseph M. – The craft of research. Chicago: The 
University of Chicago Press, 1995.
BORDEN, Iain; RAY, Katerina – The Dissertation: An Architecture Student´s Handbook. Oxford: 
Architectural Press, 2000.
ECO, Umberto – Como se faz uma tese em ciências humanas. Lisboa: Presença, 2002.
FRANCIS, Mark – Case Study Method for Landscape Architecture. Landscape Journal 20(1) 2001: 15-29
GROAT, Linda; WANG, David – Architectural research methods. New York: John Wiley & sons, 2002.
HAYS, K. Michael (ed.) – Architecture theory since 1968. Cambridge: MIT Press, 2000.
LAGRO, James – Research Capacity: A Matter of Semantics? Landscape Journal 18(2)

Mapa X - Atelier de Ordenamento Metropolitano/ Metropolitan Planning Studio

6.2.1.1. Unidade curricular:
Atelier de Ordenamento Metropolitano/ Metropolitan Planning Studio

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
André Botequilha de Carvalho Leitão - TP:45

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):

O1. Actuar num espaço de intervenção de importância crescente – as aglomerações urbanas de âmbito 
alargado, como por exemplo as aglomerações policêntricas. 

O2. Integrar métodos analíticos e técnicos da praxis actual com concepções ou paradigmas recentes: 
desenvolvimento urbano policêntrico e infra-estrutura verde (políticas Europeias de ordenamento), 
estrutura ecológica (integram os Planos Regionais de OT e os Planos Directores Municipais), e conceitos 
como "landscape ecological urbanism";

O3. Estudar e reflectir sobre os processos de desenvolvimento da cidade, e suas relações com as suas 
áreas de influência funcional (“hinterland”);

O4. Capacitar o aluno para trabalhar em diferentes escalas, compreendendo os requisitos de cada uma 
delas e explorando as suas interrelações;

O5. Reforçar a capacidade de investigar sobre teorias, métodos, e técnicas em OT e áreas afins, aplicando 
no projecto em decurso, e desenvolver espírito crítico, mesmo sobre o programa da u.c.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1. To intervene in spaces of growing importance – urban agglomerations of large extent, e.g. polycentric 
urban agglomerations.

LO2. To promote the integration of methods presently being the praxis in Portugal with new perspectives 
introduced by emergent paradigms in land use planning (LUP): urban polycentric development and green 
infrastructure (European policies for spatial planning), ecological structure (integrate the Regional Spatial 
Plans, and the Municipal Director Plans or PDM) and concepts such as landscape ecological urbanism;

LO3. To study and reflect about city development processes, and the interrelationships with its hinterland;

LO4. To work at different scales, understanding its own characteristics and exploring its interrelationships;

LO5. To develop research capacity on theories, methods and techniques of LUP and related disciplines, its 
application in the project in development, and promote a critical attitude, even of this course programme.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1. Desenvolvimento de um projecto em OT à escala intermunicipal (1:25.000), incidindo numa 
componente de um PMOT – a Estrutura Ecológica. Trabalho de Grupo.

CP2. Selecção de áreas críticas dentro desse projecto à escala do ordenamento, e aprofundamento do 
projecto à escala do planeamento (1:5.000). Trabalho de Grupo.

CP3. Analise crítica (individual) aos métodos e sua aplicação no âmbito do projecto, incluindo a avaliação 
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das dinâmicas de grupo, assim como da própria u.c.

Nota: nesta u.c. promove-se a articulação ao nível prático com unidades curriculares do mestrado: “Atelier 
de OT” (AOT, 1º ano, 2º semestre) e “Atelier de Projecto Metropolitano (APM, 2º ano, 1º semestre).

6.2.1.5. Syllabus:
P1. Development of a project at the inter-municipal scale (1:25.000), focusing in one component – the 
Ecological Structure. Team work.

P2. Selection of critical areas within the project and zooming in (1:5.000) to further detail the ecological 
structure. Team work.

P3. Critical analysis of the concepts, methods and techniques applied to the project, including the 
evaluation of group dynamics, and the program course in itself. Individual.

Note: in this course is articulated at the practical level with other courses of this Master: “Land-Use 
Planning Studio” (LPS, 1st year, 2nd semester) and “Metropolitan Design Studio (MDS, 2nd year, 1st 
semester).

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

CP1 e CP2 destinam-se a refortalecer as bases práticas de um processo de OT, incidindo numa 
componente de um plano de ordenamento em Portugal – a Estrutura Ecológica (EE) (O2), desenvolvida 
num espaço urbano policêntrico (neste caso proposto pelo PROT Algarve) (O1, O3). Este trata-se de um 
tema actualmente muito pertinente em Portugal pela obrigatoriedade de delimitação da EE no âmbito da 
revisão da 1ª geração dos PDM em Portugal, em decurso.

CP1 e CP2 contribuem igualmente para O4 dado que os alunos, que trabalharam em AOT (1º ano, 2º 
semestre) a uma escala sub-regional, agora abordam a mesma área de estudo a escalas progressivamente 
mais detalhadas, em determinadas zonas seleccionadas, tanto na presente u.c. como em APM.

CP3 contribui principalmente para desenvolver o espírito crítico sobre o processo, métodos e técnicas em 
OT, incluindo o programa da u.c. e sobre as dinâmicas de grupo (O4). 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
P1 and P2 aim at reinforcing the practical basis of a land-use planning process in Portugal, focusing in one 
component – the Ecological Structure (EE) (LO2), developed in a polycentric urban agglomeration (in this 
case, proposed by the Regional Spatial Plan for the Algarve) (LO1, LO3). This is presently a very pertinent 
theme in Portugal since the revision of the 1st generation of the PDM is in process and it is mandatory for 
the 1st time to include the EE as a land use class, with its own regulations.

P1 and P2 contribute also to LO4 since the students that worked previously in LPS at a sub-regional scale 
have the opportunity to approach the same study area, but in selected smaller areas, at progressively more 
detailed scales, both in this course and in MDS (which occur simultaneously).

P3 contributes mainly to develop a critical attitude about the process, method and techniques in LUP, 
including the course program and group dynamics (LO5). 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
ME1 - Discussão de ideias com cada grupo de trabalho em todas as aulas; este é feito de modo a guiar os 
alunos no desenvolvimento do projecto, ajudando-os a reflectir sobre as suas ideias e opções, mas sem 
interferir nas decisões;
ME2 – Apresentação e discussão de estudos de caso;
ME3 - Exercícios práticos – desenvolvimento de um plano de ordenamento territorial, e pormenorização à 
escala do planeamento de áreas seleccionadas, envolvendo a produção de vários mapas, 2 relatórios, e 1 
painel.
ME4 - Visita de campo à área de estudo;
ME5 - Apresentações orais e debate de um trabalho final;
ME6 – Análise crítica.
Avaliação
A - Componente de grupo (50%): 
- Fase 1 (15%): Relatório de Grupo + Carta-Síntese com a proposta (10%); Apresentação oral do grupo de 
trabalho (5%); 
- Fase 2 (35%); Relatório Final (20%), Poster A1 (10%); Apresentação oral do GT (5%).
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B - Componente individual (50%): 
- Fase 1 (15%); Apresentações orais nas 2 fases;
- Fase 2 (35%); Análise Crítica.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
TM1 - Design exercises framed by the development of the LUP plan, involving the production of several 
maps, 3 written reports, and a poster;
TM2 - Discussion of ideas with each working group in every practical class; this is done in a way to guide 
the students along the project development, and helps them to reflect about their ideas and choices along 
the project, without directly interfering in their decisions;
TM3 – Case studies discussion;
TM4 - Field trip to the study area;
TM5 - Oral presentations and debates of each plan phase;
TM6 – Critical Analysis.

Evaluation

A – Team level (50%): 

Written reports, cartography, 1 poster, and oral presentations (evaluates the overall contribution of each 
work group).

B - Individual level (50%): 

Oral presentations; interventions in a final debate; (15%). 

Critical analysis (35%).

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

ME1 e ME2 contribuem directamente para os objectivos de aprendizagem O3, O4 e O5.
ME3 e ME4 são particularmente úteis para O1 e O2, nomeadamente no debate de conceitos novos em OT e 
sua aplicação. 
ME6, e parcialmente ME5 (debate) são indicados para O5, desenvolvendo o espirito crítico dos alunos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
TM1 and TM2 contribute directly to learning objectives LO3, LO4 e LO5.
TM3 and TM4 are particularly useful to LO1 and LO2, namely in the debate of new concepts in LUP and its 
application. 
TM6, and partially TM5 (debate) are indicated to LO5, by developing students’ critical attitude.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ahern, J (2007). Green infrastructure for Cities: the spatial dimension. In V. Novotny and P. Brown (Eds.). 
Cities of the Future: Towards Integrated Sustainable Water and Management. IWA Publishing, London, 267-
283. Botequilha-Leitão, A. (2012). Eco-polycentric urban systems. An ecological region perspective for 
network cities, Challenges, 3, 1-42.Botequilha-Leitão, A. et al.(2011). Landscape changes in the Algarve. 
(…) a proposal for a green infrastructure in the Algarve central coast. In J. Reis-Machado (Ed.). 
International Conference on Green Infrastructures for Biodiversity. Centro de Congressos do Estoril, 
Lisboa. Magalhães, M.R. (coord.), et al. (2007). Estrutura Ecológica da Paisagem. CEAP Prof. Caldeira 
Cabral. ISA, Universidade Técnica de Lisboa. ISA Press, Lisboa. Steiner, F. (2011).Landscape ecological 
urbanism: origins and trajectories. Landscape and Urban Planning, 100: 333-337. Waldheim, C. (Ed.) (2006). 
Landscape Urbanism. A Reader. Princeton University Press. New York.

Mapa X - Atelier de Ordenamento do Território/ Land-Use Planning Studio

6.2.1.1. Unidade curricular:
Atelier de Ordenamento do Território/ Land-Use Planning Studio

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
André Botequilha de Carvalho Leitão - 81 TP 

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Renata Klautau Malcher de Araújo - 9 TP
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

O1. Capacitar o aluno para participar na elaboração de um Plano de Ordenamento Territorial;O2. Reforçar a 
percepção do sistema território-paisagem como um sistema complexo de interrelações entre as 
componentes naturais e culturais, incluindo as político-institucionais, e introduzindo a articulação das 
diferentes escalas de intervenção; O3.Promover a integração de métodos do âmbito da praxis do OT em 
Portugal com novas perspectivas introduzidas pelos paradigmas emergentes nesta área do conhecimento; 
O4. Capacitar o aluno para aplicar os conceitos da ecologia da paisagem e do planeamento estratégico ao 
OT; O5.Aprofundar as capacidades de análise, de integração e síntese de informação temática de natureza 
muito diversa; O6. Desenvolver a capacidade de investigar sobre teorias, métodos, e técnicas em OT e 
áreas afins, aplicando no projecto em decurso, e desenvolver espírito crítico; O7. Reforçar as capacidades 
de expressão oral e gráfica;O8. Reforçar as capacidades de trabalho em equipa.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1. To provide the capacity to actively participate in the development of a land use plan, under the 
adopted method “sustainable land planning“ (SLP) proposed and published by the first instructor (see 
references);
LO2. To provide the capacity to perceive land (scapes) as complex dynamics systems of natural and 
cultural relationships and structures, at multiple scales;
LO3. Promote the integration of methods presently being the praxis in Portugal with new perspectives 
introduced by emergent paradigms in land use planning (LUP);
LO4. To provide the capacity to apply concepts of landscape ecology and strategic planning to LUP;
LO5. To reinforce the capacity for data analysis and synthesis of different themes and across scales; 
LO6. To develop research capacity on theories, methods and techniques of LUP and related disciplines, its 
application in the project in development, and promote a critical attitude;
LO7. To reinforce oral and graphical skills; LO8. To reinforce team skills.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Revisão das 1as fases do processo de OT; consolidação da 3ª fase; desenvolvimento das 2 fases finais.
Componente Teórica CP1. Enfoque: Macro-Análise, Diagnóstico Prévio, Visão e objectivos. 
CP2. Análise: simplificada, orientada para questões-chave, focada na abordagem sistémica, e usando a 
ecologia da paisagem.CP3. Diagnóstico. Cartas de Aptidão. Avaliação da coerência dos usos do solo. CP4. 
Prognóstico. Cenários de OT e sua avaliação CP5. Sinterese - desenho e gestão dos planos de OT. 
Conceitos Espaciais e Estratégias Espaciais. Estrutura Ecológica. Infra-estrutura verde e serviços 
ecossistémicos.Componente Prática CP6 Breve apresentação das 2 versões (‘90 e ‘07) do Plano Regional 
de Ordenamento do Território do Algarve.CP7 Desenvolvimento de um projecto à escala sub-regional em 
OT (Ordenamento do sistema Território-Paisagem).Trabalho de Grupo.CP8 Analise Critica ao método e 
aplicação no âmbito do projecto, incluindo a avaliação das dinâmicas de grupo, assim como da própria 
u.c.

6.2.1.5. Syllabus:
Revisiting the 1st and 2nd phases of SLP, consolidation of the 3rd phase; development of the last 2 
phases.
(detailed program in the electronic tutorial)
Theory
P1. Focus: Macro-Analysis, Pre-diagnostic, Vision and objectives. P2. Analysis: simplified, oriented to key 
issues, focused on a systemic, landscape ecological planning approach.P3. Diagnostic. Suitability 
Analysis. Evaluation of land uses coherence. P4. Prognostic. Alternative LUP scenarios and its 
evaluation.P5. Sinteresis – design and management of land use plans. Spatial concepts and spatial 
strategies. Ecological structure. Green-infrastructures and ecosystem services. 
Practice
P6. Brief presentation of the Regional Spatial Plans for the Algarve (1990 and 2007).P7. Development of a 
project at the sub-regional scale. Team work.P8. Critical analysis of the concepts, methods and techniques 
applied to the project, including the evaluation of group dynamics, and the program course in itself. 
Individual work.

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

Os pontos 1 a 5 dos conteúdos programáticos (CP1 a CP5) abordam as 5 fases do método OST 
contribuindo directamente para o objectivo de aprendizagem O1 e CP7, e indirectamente para O2 a O5. Por 
exemplo CP1 e CP4 contribuem para a integração de técnicas do planeamento estratégico no OT (O3, O4 e 
O6); CP2 contribui para O2.

CP6 contribui para apresentar e debater 2 planos de OT à escala regional, diferentes realidades e 
abordagens técnicas adoptadas em 1990 e 2007, e como bases de trabalho para CP7, e para O5 e O6.

Página 36 de 64ACEF/1415/08712 — Guião para a auto-avaliação

05-01-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=3e7c872a-1af1-10e6-...



CP7 destina-se a refortalecer as bases práticas de um processo de OT, contribuindo igualmente para O7 
(apresentações orais, elaboração de mapas, diagramas, cortes, etc.), e capacidade de trabalho em equipa 
(O8), já que os planos de OT e de PA se desenvolvem tipicamente em equipa.

CP8 contribui principalmente para desenvolver o espírito crítico sobre o processo, métodos e técnicas em 
OT, incluindo o programa da u.c. (O6), e sobre as dinâmicas de grupo (O8). 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Program sections 1 to 5 (P1 a P5) approach the 5 phases of SLP contributing directly to the learning 
objective (LO1) and also to P7, and indirectly to LO2 to LO5. For example P1 and P4 contribute to the 
integration of strategic planning techniques and LUP (LO3, LO4 and LO6); P2 contributes to LO2.

P6 contributes to present and debate 2 LU plans at the regional scale, the different realities and technical 
approaches adopted in 1990 and 2007, and also as bases for the project development in P7, and for LO5 e 
LO6.

P7 aims at strengthening the practical bases of a LUP process, contributing also for LO7 (oral 
presentations, elaboration of maps, diagrams, sections, etc.), and the capacity to work as a team (LO8), 
since LU plans are typically produced by interdisciplinary teams.

Finally P8 contributes mainly to develop a critical attitude about the process, method and techniques in 
LUP, including the program of the course (LO6), and group dynamics (LO8). 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
ME1- Exposição da matéria teórica (power-point, disponibilizados também na tutoria electrónica);
ME2 - Disponibilização de textos de apoio, documentários, artigos (idem);
ME3 – Discussão de ideias com cada grupo de trabalho em todas as aulas; este é feito de modo a guiar os 
alunos no desenvolvimento do projecto, ajudando-os a reflectir sobre as suas ideias e opções, mas sem 
interferir nas decisões;
ME4 - Discussão de estudos de caso; ME5 - Exercícios práticos – desenvolvimento de um plano de 
ordenamento territorial, envolvendo a produção de vários mapas, 3 relatórios, e 1 painel.ME6 - Visita de 
campo à área de estudo; ME7 - Apresentações orais em cada fase, e debate no trabalho final.Avaliação
1 Mini-testes (7).2.Avaliação do Grupo de Trabalho – relatórios, cartografia, apresentações orais 
(contribuições globais de cada grupo); 3.Intervenções Orais: apresentações orais do projecto / avaliação 
individual; intervenções na sessão de debate (individual). 4.Analise Critica (individual).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
TM1- Expositive method supported by power point slides (also available in the tutorial);
TM2 – Readings: journal articles, textbooks, etc.;
TM3 - Discussion of ideas with each working group in every practical class, to guide the students along the 
project development, and to help them to reflect about their ideas and choices, without interfering in their 
decisions;
TM4 – Case studies discussion;
TM5 - Design exercises framed by the development of the LUP plan, involving the production of several 
maps, 3 written reports, and a poster.
TM6 - Field trip to the study area;
TM7 - Oral presentations and debates of each plan phase.
Evaluation
A – Team work (50%) Written reports, cartography, oral presentations (evaluates the overall contribution of 
each work group). B- Individual work (50%)1. Mini-tests or quiz (7). These are based in readings regarding 
the issues at hand in each phase; (20%).2. Oral presentations; interventions in a final debate; (5%). 3. 
Critical analysis (25%).

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

O método expositivo (ME1), em conjunto com ME4, é adequado aos objectivos de aprendizagem O1, O3, 
O4, e O6.
ME2, ME3 e ME4 são particularmente úteis para O3 e O6, nomeadamente no debate de conceitos novos em 
OT e sua aplicação, assim como para O6, desenvolvendo espírito crítico. 
ME5 (e ME6) são indicados directamente para O1 de uma forma geral, de O2 a O6.
ME7 contribui directamente para O7 e O8, e para O6 (desenvolvendo espírito crítico).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The expositive method (TM 1) together with TM4, are adequate to the learning objectives LO1, LO3, LO4, 
and LO6.
TM2, TM3 e TM4 are particular useful to LO3 e LO6, namely in the debate of new concepts and its 
application, as for LO6, by developing a critical attitude. 
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TM5 (and TM6) are directly indicated to LO1, and to LO2 to LO6.
Finally TM7 contributes directly to LO7 and LO8, and to LO6 by developing students’ critical attitude.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ahern, J.F. (2002). Greenways as strategic landscape planning: theory and applications. Doctoral thesis. 
Wageningen University, the Netherlands. 
Botequilha-Leitão, A. (2009). Land Use Planning in Portugal: (,,,). Chapter in “New Models for Innovative 
Management and Urban Dynamics”.
Botequilha-Leitão, A. et al. (2006). Measuring landscapes. A Planners’ Handbook. Island Press, Washington 
D.C.
Jongman, R.G.H. and Pungetti, G. (Eds) (2004). Ecological networks and greenways. (…). Cambridge 
Studies in Landscape Ecology. Cambridge University Press, UK.
Magalhães, M.M.R. (Coord.), et al. (2007). Estrutura Ecológica da Paisagem. CEAP Prof. Caldeira Cabral. 
ISA, Universidade Técnica de Lisboa. ISA Press, Lisboa. 
Schaefer, F., et al. (2006). Ecological Footprint and Biocapacity. The world’s ability to regenerate resources 
and absorb waste in a limited time period. European Commission and Eurostat Working Papers, Office for 
Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

Mapa X - Bases de Economia Ambiental/ Bases of Environmental Economics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Bases de Economia Ambiental/ Bases of Environmental Economics

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Emília Bárbara Madeira e Madeira - 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):

A unidade curricular, Bases de Economia Ambiental, tem como principais objetivos:
- Desenvolver nos mestrandos a capacidade de avaliar a dimensão económica dos problemas ambientais.
- Fornecer conceitos económicos elementares;
- Discutir as formas de interação entre a economia e o ambiente;
- Apresentar as especificidades dos bens ambientais; 
- Analisar métodos de valorização económica dos bens ambientais e refletir sobre as principais posições 
de ética ambiental. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course, Bases of Environmental Economics, has as main objectives:
- Develop the master's ability to assess the economic dimension of environmental problems.
- Provide basic economic concepts;
- Discuss the types of interaction between the economy and the environment;
- Presenting the specifics of environmental goods;
- Analyze methods of economic valuation of environmental goods and reflect on key positions in 
environmental ethics.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Economia;
2. Economia e Recursos Naturais;

3. Bens Ambientais e Falhas de Mercado;

4. Valorização Económica dos Bens Ambientais;

5. Ética e Ambiente.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to Economics;

2. Economics and Natural Resources;
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3. Environmental Goods and Market Failures;

4. Economic Valuation of Environmental Goods;

5. Ethics and Environment.

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

Com os conteúdos programáticos propostos será possível atingir os objetivos de aprendizagem. 
Nomeadamente, no capitulo 2 pretende-se introduzir a questão das relações entre as atividades 
económicas e o ambiente. Esta questão continuará a ser desenvolvida no capítulo 3, com as causas dos 
problemas ambientais; a partir do capítulo 4 far-se-á a ligação de teorias e ferramentas que podem ser 
usadas para perceber e medir estas relações para que melhores decisões, sobre a forma de gerir o 
ambiente e os recursos naturais, possam ser tomadas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The proposed syllabus contents will allow to achieve the learning outcomes. So in chapter 2 the relations 
between economic activities and the environment are introduced. This question will be further developed 
in chapter 3, with the causes of environmental problems. From chapter 4 the link between the theories and 
the tools that can be used to understand and measure these relations will be done, so that better decisions 
on the environment and natural resources management can be taken.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método de ensino – aprendizagem baseia-se em aulas teórico-práticas, onde são analisadas algumas 
questões. As aulas teórico-práticas decorrem com utilização do método expositivo e em sala de aula 
equipada com projetor de slides. 
Nos termos do Regulamento de Avaliação do Processo de Ensino / Aprendizagem em vigor, o aluno pode 
optar pelos regimes de avaliação contínua ou de exame final. 
O Regime de avaliação contínua é constituído por dois testes individuais sem consulta, um relativo ao 1º 
capitulo, cuja nota terá a ponderação de 40% na nota final e outro relativo aos restantes capítulos com 
ponderação de 60%.
A nota em qualquer destes momentos de avaliação não pode ser inferior a 7,5.
No regime de exame final, realiza-se uma prova sem consulta com a ponderação de 100% na nota final da 
Unidade Curricular.
Em qualquer dos regimes, os alunos que obtiverem uma classificação superior a 17 valores terão de 
efetuar uma prova oral.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching process - learning is based on theoretical and practical classes, in which problems are 
solved. Those classes take place using the lecture in a classroom equipped with a slide projector.
In accordance with Teaching / Learning Process Evaluation Regulation in use, the student can choose 
between two regimes evaluations: continuous assessment or final examination.
The system of continuous assessment consists of two individual tests without consultation, one about the 
part one taking place in the middle of the semester and the other one in the end, each one having a 
weighting of 40% and 60% respectively in the final grade. Neither assessment may be lower than 7,5.
The final examination regime, consist of an exam without consultation with a weighting of 100% in the final 
grade.
Students who obtain in either regime a score higher than 17, will have to take an oral examination.

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

A Unidade Curricular tem como objetivo geral, dar aos alunos uma visão ampla da economia dos recursos 
naturais. Para isso, a metodologia de ensino é estruturado de forma a combinar a teoria econômica com 
aplicações empíricas.
Pretende-se assim que os alunos, possuindo as teorias e outras ferramentas, sejam capazes de 
compreender e tomar algumas decisões,

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The aim of this course, as a whole, is to give students a broad view of the Economics of Natural 
Resources. In order to reach them, the teaching methodology is structured in order to combine the 
economic theory with empirical applications.
It is intended that students, possessing the theories and others tools, will be able understand and take 
some decisions,

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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César das Neves, J. (2004), Introdução à Economia, 7ª edição, Editorial Verbo.
Pearce, D. and R. Turner (1990), Economics of Natural Resources and the Environment, Harvester 
Wheatsheaf.
Pearce, D. and R. Turner (1995), Economía de los Recursos Naturales e del medio Ambiente, Celeste 
Edicions.
Kerry Turner, R., D. Pearce and I. Batemann (1993), Environmental Economics: An Elementary Introduction, 
The Johns Hopkins University Press.
Callan, Scott J. and Thomas, Janet M., Environmental Economics and Management: Theory, Policy and 
Applications, Thompson South Western, 4nd Ed., 2007.
Titenberg, T. (2008), Environmental and Natural Resource Economics, 8th Edition, Pearson Education.

Mapa X - Teoria e Mét Arquitet Pais e Ord Território/Theory and Met of Landscape Architecture and Sp 
Planning

6.2.1.1. Unidade curricular:
Teoria e Mét Arquitet Pais e Ord Território/Theory and Met of Landscape Architecture and Sp Planning

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
André Botequilha de Carvalho Leitão - 21 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Desidério Sares Batista -21 TP 
Carlos Bragança dos Santos - 3 TP

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

O1. Capacitar o aluno para enquadrar historicamente a evolução dos conceitos e métodos em 
ordenamento do território (OT) e arquitectura paisagista.

O2. Dotar os alunos com a capacidade de analisar e criticar vários métodos e sistemas de planeamento.

O3. Capacitar o aluno de interpretar com sentido crítico os conceitos e métodos que influenciaram a teoria 
da concepção da paisagem, incluindo a teoria do projecto;
O4. Capacitar o aluno para enquadrar a sua actividade em OT, no conjunto dos métodos e práticas 
aplicadas na Europa (incluindo Portugal), assim como projectista e construtor de paisagens considerando 
as distintas abordagens e metodologias de concepção na sua relação com a obra.
O5. Dotar o estudante de conhecimentos, aptidões e competências que lhe permita compreender o 
processo histórico de intervenção no território e na paisagem mediante a abordagem inclusiva e inter-
escalar, considerando a articulação entre as escalas do ordenamento, do planeamento e do projecto.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1. To frame historically the evolution of concepts and methods in land use planning (LUP) and 
landscape architecture (LA).

LO2. To analyse and critically review several planning methods and systems.

LO3. To analyse and critically review the several design concepts and methods that influenced landscape 
theory, including design theory. 

LO4. To frame students’ activity as a land use planner in the realm of methods and praxis applied in 
Europe (including Portugal) and abroad, and as a landscape designer and constructor considering the 
different approaches and methodologies in relationship with its work. 

LO5. To provide student with the knowledge that allow them to understand the historical process of 
intervention in the land and landscape via an inclusive and multi-scalar approach, considering the 
articulation between several scales, from planning to design. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1. Origens, características e métodos em OT
CP2. Breve introdução ao Planeamento Estratégico (PE)
CP3 Evolução da teoria e métodos em OT
CP4 Modernismo e Arquitectura Paisagista (AP)
CP5 Pós-modernismo e AP
CP6 Contemporaneidade ("Super-modernismo"?) e AP
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CP7 Teoria da concepção da paisagem
CP8 Teoria do projecto
CP9 Para uma metodologia da concepção da paisagem
CP10 Análise de estudos de caso

6.2.1.5. Syllabus:
P1. Land Use Planning (LUP) origins, characteristics and methods
P2. Brief introduction to Strategic Planning (SP)
P3 Evolution of LUP theory and methods
P4 Modernism and Landscape Architecture (LA)
P5 Post-Modernism and LA
P6 Contemporaneity (Super-Modernism?) and LA
P7 Landscape theory
P8 Design theory
P9 For a methodology in landscape theory 
P10 Case-study analysis.

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

CP1 introduz os princípios do OT, contribuindo para o objetivo de aprendizagem O1 e, parcialmente (em 
conjunto com CP2), para O2.CP2 introduz abordagem socioeconómica ao planeamento de origem, 
conteúdos, objetivos e praxis radicalmente diferente do OT. Crescentemente adotada, tem vindo a 
influenciar crescentemente o OT em novas abordagens (O2 e O4).
CP3 destina-se a introduzir componentes do OT recentes, algumas provenientes do PE, tal como as 
técnicas de prospetiva (O4).CP4 a CP6 pretendem sintetizar características mais representativas do 
processo histórico de construção e transformação da paisagem incidindo nos principais conceitos e 
experiências desenvolvidas nos últimos cem anos, e que contribuíram para a justificação e formulação de 
novas metodologias de concepção e intervenção na paisagem (O1, O4). CP7 a CP10 incidem sobre as 
várias correntes filosóficas que influenciaram a teoria da conceção da paisagem e sobre os conceitos e 
métodos aplicáveis ao Projeto de Paisagem (O3, O5)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
P1 introduces LUP principles, contributing to LO1 and, partially (together with P2), to LO2. 

P2 introduces a socioeconomic-based planning approach with an origin, content, objectives and praxis 
radically different from LUP. Increasingly adopted, it has been influencing LUP towards new approaches 
(LO2 e LO4).

P3 aims to expose students to the state of the art components of LUP, some originating from SP, such as 
prospective techniques (LO4).

P4 and P6 synthetize the most representative characteristics of the historical process of the construction 
and transformation of landscapes focusing on the main concepts introduced and in experiences developed 
over the last 100 years that contributed to the justification and formulation on new methodologies for the 
conception and intervention on the landscape (LO1, LO4). 

P7 and P10 focus on the several philosophical that influenced landscape conception theory and on the 
concepts and methods applicable to landscape design (LO3, LO5).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
ME1- Exposição da matéria teórica (power-point, disponível na tutória eletrónica) em sala de aula equipada 
com projetor de slides e/ou filmes;
ME2 - Disponibilização de textos de apoio, documentários, artigos (idem);
ME3 - Debate de ideias ao longo do semestre
ME4 - Apresentação de estudos de caso, como por exemplo planos de ordenamento e projectos, nacionais 
e internacionais, e sua avaliação crítica e debate de ideias sobre os mesmos.

Avaliação

A classificação final obtém-se através de uma avaliação contínua em 3 testes e um ensaio (25% cada), ou 
num exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
TM1- Expository method in an adequate classroom with slide projector and/or films (power-point slides, 
also available in the electronic tutorial);
TM2 – Textbook readings, scientific journal articles (e.g. ISI), documentaries, etc.;
TM3 – Debates along the semester;
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TM4 – Case-study presentations, e.g. landscape plans and design projects, both at the national and 
international levels, and its critical evaluation through debates.

Evaluation – final classification is obtained via 3 written tests and an essay (25% each), or a final exam.

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

Considera-se que o método expositivo (ME1) é adequado aos objectivos de aprendizagem no seu 
conjunto, com especial ênfase para O1.
Acrescidamente ME2 e ME3 complementam ME1 para atingir O2, O3 e O4.
ME 4 destina-se a enriquecer O4, permitindo aos alunos identificar aspectos particulares de diferentes 
autores, e assim promover a discussão dos conceitos gerais e sua aplicação, em diversos contextos e 
escalas de intervenção (O2, O3).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The expository method (TM1) it is adequate to all the learning objectives, with a special emphasis to LO1.
Additionally TM2 and TM3 complement TM1 to fulfil LO2, LO3 and LO4.
TM4 aims at enriching LO4, allowing students to identify specific aspects of author’s planning and design 
approaches, thus promoting the debates around general concepts and its application, and its distinct 
contexts and scales of intervention (LO2, LO3).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ahern, J.F., 2002. Greenways as strategic landscape planning. PhD thesis. Wageningen University, The 
Netherlands
Batista, D., 2009. Paisagem, cidade e património. Tese de doutoramento, Universidade de Évora
Botequilha-Leitão, A. et al. 2006. Measuring landscapes. A planners’ handbook. Island Press, Washington 
DC, USA
Botequilha-Leitão, A., 2009. Land use planning in Portugal: Brief history (...). In New Models for Innovative 
Management and Urban Dynamics. COST, ESF. Universidade do Algarve, Faro
Fonseca Ferreira, A., 2007. Gestão Estratégica de Cidades e Regiões. Fundação Calouste Gulbenkian. 
Lisboa
Magalhães, M.R., 2001. A Arquitectura Paisagista. Morfologia e Complexidade. Editorial Estampa. Lisboa
Partidário, M.R., 1999. Introdução ao ordenamento do território. Universidade Aberta. Lisboa
Roger, A., 2009. Breve tratado del paisaje. G. Gili, Barcelona
Waldheim, C. (ed.), 2006. The landscape urbanism reader. Princeton Architectural Press, NY

Mapa X - Atelier de Projeto Metropolitano /Metropolitan Project Studio

6.2.1.1. Unidade curricular:
Atelier de Projeto Metropolitano /Metropolitan Project Studio

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Miguel Reimão Lopes da Costa - 22,5 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Paula Gomes da Silva - 22,5 TP

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

Constitui o objectivo fundamental desta UC, o desenvolvimento da prática de projeto transversal às 
diferentes escalas e âmbitos da Arquitetura Paisagista (do planeamento ao projeto), compreendendo os 
diversos modelos propostos no processo de transformação da cidade contemporânea. As competências a 
desenvolver ao longo desta UC são as seguintes:1. Estabelecer uma metodologia de caracterização de 
área objeto de intervenção; 
2.Caracterizar os diferentes modelos de construção da cidade com relevância no espaço urbano 
contemporâneo (da cidade consolidada, à cidade moderna e pós-moderna);3.Compreender os 
instrumentos característicos do planeamento da paisagem urbana a partir das concepções e dos modelos 
da paisagem global, da cidade como ecossistema ou da ecologia urbana;4.Desenvolver uma proposta de 
intervenção para um determinado espaço;
5.Considerar a importância das metodologias de intervenção intrínsecas a outros âmbitos disciplinares no 
desenvolvimento de novas práticas de projeto. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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The fundamental objective of this course is to develop the practice of project design through different 
scales and scopes of Landscape Architecture (from planning to the final project design), covering the 
various models of the contemporary city transformation process. In this sense, the skills to be developed 
by the student in this course are:
1. To establish a methodology for characterization of the subject area of intervention;
2. To characterize the different models of city building with relevance in contemporary urban space (the 
consolidated city, the modern and postmodern city);
3. To understand the characteristic instruments of urban landscape planning through the concepts and 
models of the global landscape, the city as an ecosystem or its urban ecology;
4. To develop a proposal for an intervention in a specific space;
5. To consider the importance of intrinsic intervention methodologies to other disciplinary areas with the 
development of new design practice.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O programa estabelece um encadeamento de duas fases distintas, correspondendo a primeira a um 
trabalho de grupo e a segunda a um trabalho individual.A área de intervenção corresponde, 
privilegiadamente, a um espaço que remete para alguns dos temas relacionados com as dinâmicas de 
transformação da cidade contemporânea. Pretende-se estabelecer uma transição das metodologias de 
intervenção da escala do ordenamento para a escala do planeamento e do projeto, beneficiando da 
informação produzida noutras unidades curriculares (Atelier de Ordenamento do Território e Atelier de 
Ordenamento Metropolitano) e considerando as seguintes questões:- a forma da cidade e a expansão 
urbana – cidade consolidada e cidade difusa;- usos e atividades no espaço urbano;
- espaço público, redes de infraestruturas e sistemas de fluxos;- estrutura ecológica no contexto 
metropolitano;
- parâmetros urbanísticos e desenho da cidade;- instrumentos de representação a diferentes escalas – da 
caracterização à proposta.

6.2.1.5. Syllabus:
The program establishes a chain of two distinct phases, the first corresponding to a work group and the 
second to an individual task.
The intervention area corresponds to a privileged space that refers to some of the issues related to the 
dynamic transformation of the contemporary city. It is intended to establish a transition of intervention 
methodologies from land management scale to urban planning scale and landscape design scale, 
benefiting from the information produced in other courses (AOT e AOM) and considering the following 
questions:
- The urban morphology and urban sprawl - consolidated city and diffuse city;
- Uses and activities in urban areas;
- Public space, infrastructure networks and systems flows;
- Ecological structure in metropolitan context;
- Urban parameters and design of the city;
- Instruments of representation at different scales - from characterization to the proposal.

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

A aquisição dos instrumentos de projeto fundamentais para a intervenção na cidade contemporânea, nas 
regiões urbanas e nas áreas metropolitanas passa pela leitura e interpretação da complexidade dos 
sistemas naturais e de organização que caracterizam as paisagens no exterior da cidade consolidada. Os 
conteúdos do programa procuram justamente comportar os diferentes subsistemas que caracterizam 
essas paisagens, a partir do acompanhamento, pelos docentes, do trabalhos desenvolvido pelos alunos às 
diferentes escalas (em grupo e individualmente). A metodologia estabelecida por cada grupo para a 
caracterização e definição de propostas pretende refletir os aspetos próprios da área de intervenção 
delimitada pelos mesmos, passando necessariamente: pelo trabalho de campo; pela leitura e interpretação 
dos diferentes instrumentos de ordenamento do território em vigor para aquela área; e pela reflexão das 
propostas desenvolvidas pelos mesmos grupos, a uma escala mais alargada, na UC de AOM).

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The acquisition of basic design tools for intervention in the contemporary city, in urban and metropolitan 
areas involves the reading and interpretation of natural systems and organization that characterize the 
landscapes complexity outside the consolidated city. The contents of the program seek to convey the 
different subsystems that characterize these landscapes through the monitoring of the teachers and the 
work developed by students at different scales (individually and in group). The methodology established 
by each group for the characterization and definition of proposals intends to reflect the very aspects of the 
confined area chosen, exploited through the fieldwork; the reading and interpretation of the different legal 
planning instruments for that area; and the reflection of the proposals developed by the same groups at a 
larger scale, in the AOM course).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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A metodologia desta UC incide no acompanhamento do trabalho a desenvolver ao longo do semestre em 
três fases distintas:
1.1Caracterização da área de estudo: morfologia urbana, redes infraestruturais, sistemas ecológicos, 
espaço livre e espaço construído, lugares e não-lugares, formas de transição, etc (trabalho de grupo, 20% 
da classificação final).
1.2Desenho de proposta alargada a toda a área de intervenção considerando a as estruturas ecológicas no 
contexto metropolitano, a expansão dos perímetros urbanos (aptidão biofísica e parâmetros urbanísticos), 
a organização dos diferentes usos (trabalho de grupo, 20% da classificação final).2. Delimitação de área de 
intervenção mais circunscrita e desenvolvimento da proposta à escala do projeto (trabalho individual, 50% 
da classificação final).
3.Elaboração de dois painéis A1 de articulação das propostas das unidades de Atelier de Ordenamento 
Metropolitano e Atelier de Projeto Metropolitano (trabalho de grupo, 10% da classificação final).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology of this course focuses on the monitoring of three distinct phases of the work done 
throughout the semester:
1.1Study area characterization: urban form, infrastructure networks, ecological systems, free space and 
built space, places and non-places, transitional forms, etc. (group work, 20% of the final grade).
1.2Design proposal extended to the whole area of intervention considering the most detailed ecological 
structures in the metropolitan context, the expansion of urban perimeters (biophysical suitability and 
urban parameters), the organization of the different uses, object of a more detailed proposal (group work, 
20% of the final grade).2.Delineation of a more circumscribed area of intervention and elaboration of the 
proposal at the project’s scale (individual work, 50% of the final grade).3.Production of two A1 panels that 
articulate both proposals from the Atelier Metropolitan Planning and Atelier Metropolitan Project courses 
(group work, 10% of the final grade).

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

A organização dos diferentes trabalhos a desenvolver ao longo do semestre procura dar resposta ao 
objetivo fundamental desta UC. A primeira fase corresponde à transposição da escala de Ordenamento 
(trabalhada nas UCs de AOT e AOM) para a escala de planeamento, compreendendo a delimitação e 
caracterização de uma área de intervenção mais circunscrita e o desenvolvimento de uma proposta em 
territórios marcados por alguns dos temas fundamentais para a transformação da cidade contemporânea 
(urbanização extensiva, sistemas ecológicos nas áreas metropolitanas, etc.). A segunda fase corresponde 
à transposição da escala do planeamento para a escala do projeto, a partir da delimitação de áreas 
prioritárias de intervenção (em função da estratégia do plano). A reflexão em torno aos temas da 
repercussão e da formalização a diferentes escalas é retomado nos painéis a desenvolver em grupo que 
constituem a síntese do trabalho desenvolvido nas diversas UCs. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The fundamental goal of this course is focused on the organization of the various activities developed 
throughout the semester. The first phase corresponds to the transposition of land management scale 
(worked in AOM and AOT courses) to the urban planning scale, including the delineation and 
characterization of a circumscribed area of intervention and the development of a proposal in territories 
marked by some of the themes fundamental to the transformation of the contemporary city (extensive 
urbanization, ecological systems in metropolitan areas, etc.). The second phase corresponds to the 
transposition of the urban planning scale to the scale of the project, adjusted to the delineation of priority 
intervention areas (depending on the strategy of the plan). A reflection on the themes of impact and 
formalization at different scales is subject for the group work panels, forming a synthesis of work in 
various courses.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Almy, D. (2007). CENTER 14: On Landscape Urbanism. Austin: Center for American Architecture and 
Design.
Augé, M. (2006). Não-lugares. Introdução a Uma Antropologia da Sobremodernidade. Lisboa: 90º.
Bélanger, P. (2009). Landscape as Infrastructure. Landscape Journal, 28(1), 79–95.
Czerniak, J., & Hargreaves, G. (2007). Large Parks. New York: Princeton Architectural Press.
Domingues, A.(Ed.) (2006). Cidade e democracia. 30 anos de transformação urbana em Portugal. Lisboa: 
Argumentum.
Font, A. (Ed.) (2004). L'explosió de la ciutat. Morphologies, mirades i mocions. Barcelona: COAC.
Kostof, S. (2001). The city shaped. London: Thames & Hudson.
Mostafavi, M., & Doherty, G.(2010). Ecological Urbanism. Baden: Lars Mueller Publishers.
Solà-Morales, I. (2002). Territórios. Barcelona: Gustavo Gili. Waldheim, C. (2006). The Landscape Urbanism 
Reader. New York: Princeton Architectural Press. Weller, R. (2008) Landscape (Sub)Urbanism in Theory 
and Practice. Landscape Journal, 27(2), 247–267.
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Mapa X - Instrumentos de Avaliação Ambiental/Instruments for Environmental Assessement

6.2.1.1. Unidade curricular:
Instrumentos de Avaliação Ambiental/Instruments for Environmental Assessement

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carla Maria Rolo Antunes - 15T; 30 TP; 5S

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

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

Proporcionar aos alunos os conhecimentos teóricos e práticos sobre os instrumentos de apoio à decisão 
na Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e na Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). Constitui objetivo 
fundamental facultar a formação necessária à colaboração e apreciação técnica ao nível do processo de 
Avaliação Ambiental, nomeadamente na realização de estudos que suportam a análise de impactes 
ambientais associados à implementação de projetos, e da avaliação estratégica aplicada a planos, 
programas e políticas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide to the students theoretical and practical knowledge about the following tools to support decision: 
Environmental Impact Assessment (EIA) and Strategic Environmental Assessment (SEA). A primary 
objective is to provide the necessary training to carry out the studies and the technical appraisals that 
support the analysis of environmental impacts associated with the implementation of projects, plans, 
programs and policies.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I - Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
1.Fundamentos e objectivos em AIA 2.Historial da AIA 3.Processo metodológico de AIA
4.Diretrizes para a seleção de projetos (“Screening”) e a definição do âmbito do estudo de impacte 
ambiental (EIA) (“Scoping”) 5.EIA: estrutura, conteúdo e metodologias 5.1 Formato e normas técnicas
5.2 Conteúdo/Componentes (Resumo não técnico, Relatório síntese, Anexos) 5.3 Composição do Relatório 
Síntese 
6.Apresentação, participação e critérios para apreciação técnica de um EIA
II. Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)
1.Fundamentos e objetivos em avaliação ambiental estratégica
2.Origens e desenvolvimento da avaliação ambiental estratégica
3.Enquadramento legal na União Europeia e em Portugal
4. Processo da avaliação ambiental estratégica 5. Metodologias para a avaliação ambiental estratégica no 
âmbito de planos, programas e políticas6. Elaboração e conteúdo do “Relatório Ambiental”
7. Consulta Pública no âmbito da avaliação ambiental estratégica.

6.2.1.5. Syllabus:
I - Environmental Impact Assessment (EIA)
1.Objectives and fundamental concepts 2.EIA history 3. EIA methodological process 4.Guidelines for the 
selection of projects ("Screening") 5.Guidelines for setting the scope (“scoping") 6. Environmental Impact 
Study: structure, content and methodologies 6.1 Objectives 6.2 Format and technical standards 6.3 
Content/Components (Non-Technical Summary, Synthesis Report, Annexes)6.4 Composition of the 
Synthesis Report 7.Presentation, participation and criteria for technical evaluation.
II -Strategic Environmental Assessment (SEA)1.Objectives and fundamental concepts 2.Origins and 
development of strategic environmental assessment 3.Legal framework in the European Union and 
Portugal 4.Process of strategic environmental assessment 5. Methodologies for strategic environmental 
assessment under the plans, programs and policies 6.Drafting and contents of the "Environmental 
Report"7. Public Consultation in the field of strategic environmental assessment.

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

Os conteúdos desta unidade curricular privilegiam o desenvolvimento de competências que permitam a 
compreensão do processo de avaliação ambiental, associados a projetos (EIA), planos ou políticas (AAE), 
e a realização e/ou apreciação técnica de estudos de impacte ambiental e de avaliação ambiental 
estratégica. Assim, pretende-se que os alunos conheçam, avaliem e experimentem os instrumentos e as 
metodologias de avaliação ambiental. 
A abordagem curricular prevê a análise de estudos de caso, confrontando desta forma os alunos com a 
prática fora do ambiente académico.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of this course focus on the development of skills that allow the understanding of the 
environmental assessment process associated with projects (EIA), plans or policies (SEA), and conducting 
environmental impact studies and/or technical appraisals. Thus, it is intended give knowledge to students 
to evaluate and test the instruments and methodologies of environmental assessment, through the 
formulation of technical appraisals and/or proposals for environmental impact statements.
The curricular approach provides the analysis of case studies, thus confronting students with practice 
outside the academic environment.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Modalidade de ensino: presencial, aulas Teóricas (T) de carácter expositivo e participativo, e aulas 
Teórico-práticas (TP) de apreciação técnica e/ou realização de parte de EIA e de AAE. Quando possível, é 
realizada uma visita com o objetivo de consulta e participação pública de um projeto que esteja em 
avaliação.Está ainda previsto a realização, por parte dos alunos, de dois trabalhos práticos de grupo com 
discussão dos temas teóricos e assistirem a dois seminários. Estes trabalhos práticos pretendem colocar 
os estudantes numa situação real em que são solicitados trabalhos de avaliação de ambiental de um 
projeto, e de um plano. 
Avaliação: resulta da média ponderada de um teste final e/ou exame e dos trabalhos teóricos/práticos. 
Aprovação final: Mínimo de 9,5 valores em ambas as componentes. Pesos das componentes: teórica (40%) 
e prática (60%).Admissão a exame: nota superior a 9,5 valores na prática e frequentado 75% aulas 
TP.Dispensa do exame: nota superior a 9,5 valores no teste.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Mode of teaching: classroom, includes theoretical lessons, expositive and participated approaches, and 
practical classes where technical appraisals and/or parts of an environmental impact statement will be 
done. When possible, a visit is conducted to a public participation of a project under evaluation.
Students must realize some practical group works that will be discussed theoretical themes. These two 
practical works plan to place students in a real situation in which an environmental assessment of one 
project and one plan are required.
Course evaluation results from an average weighted of a final test/exam, and theoretical/practical works 
and their discussion. 
Final approval: Minimum of 9.5 in both components. Weight of each components: theoretical (40%), 
practice (60%).
Admission Exam: Minimum of 9.5 in practice component and attended 75% of the Practical classes.
Dispensation from examination: grade higher than 9.5 in test.

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

Privilegiar-se-ão as metodologias interativas, envolvendo os estudantes no processo de ensino 
aprendizagem, centrado na procura de técnicas e na análise qualitativa e quantitativa de dados. Com esta 
abordagem pretende-se ainda o trabalho em equipa e a apresentação de soluções para situações reais.
Os trabalhos em grupo, as respetivas apresentações e fomento de debates contribuem para transmitir a 
necessidade de intervenção técnica e dos cidadãos no processo participado da avaliação ambiental, com 
entendimento global dos problemas, perspetivas de futuro e alternativas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Emphasis will be in methodologies that involve students in the learning process and demand-driven, in 
qualitative and quantitative analysis of data, as well as propose solutions. With this approach we intend to 
put students work also as a team and start thought in the presentation solutions to real situations.
Group works, the respective presentations and fostering debates helps to convey the need for technical 
intervention and public participation in the environmental statement process, with comprehensive 
understanding of the problems, perspectives of future and alternatives.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Antunes, C.; Cancela, J.; Adelino, A. e Silvério, R. (2012) – Contribuições de Avaliação Ambiental na 
Gestão dos Recursos Hídricos. Região Hidrográfica do Tejo. 11º Congresso da Água. Porto.
APA, 2008 – Critérios de Boa Prática para a elaboração e a avaliação de Resumos Não Técnicos de 
Estudos de Impacte Ambiental.
APA, 2007 - Guia de Boas Práticas para a Avaliação Ambiental Estratégica.
Glasson, J.; Therivel, R.; Andrew, C. (2005). Introduction to environmental impact assessment. 3rd edition. 
Routledge: London. 
Jones, C., Baker, M., Carter, J. (2005) Strategic Environmental Assessment and Land Use Planning, 
Earthscan, London.
Morris, P.; Therivel, R. (2001). Methods of environmental impact assessment. 2nd edition. Spon Press: 
London.

Página 46 de 64ACEF/1415/08712 — Guião para a auto-avaliação

05-01-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=3e7c872a-1af1-10e6-...



Partidário, R.; Jesus, J. (2003) Fundamentos de Avaliação de Impacte Ambiental, Universidade Aberta, 
Lisboa.
Wood, C. (2003). Environmental impact assessment: a comparative review. Prentice Hall: Edinburgh.

Mapa X - Atelier de Projecto de Arquitectura Paisagista / Advanced Landscape Architecture Design Studio

6.2.1.1. Unidade curricular:
Atelier de Projecto de Arquitectura Paisagista / Advanced Landscape Architecture Design Studio

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Desidério Luís Sares Batista - 60 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Paula Gomes da Silva - 30 TP

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

O1. Adquirir conhecimentos e competências para desenvolver os elementos principais de um Projecto de 
um Parque Periurbano, ao nível do projecto de execução, considerando: (i) a leitura ecológica e cultural da 
paisagem; (ii) o desenvolvimento de uma estratégia e de um conceito de intervenção com vista à sua 
organização espacial; (iii) a elaboração das peças técnicas fundamentais
O2. Exploração de aspectos de projecto relacionados com a percepção dinâmica da paisagem (espaço, 
tempo e campo disciplinar); e reflexão sobre o significado social, ecológico e programático da paisagem 
periurbana
O3. Desenvolvimento de ferramentas técnicas relacionadas com a construção de infra-estruturas, gestão 
da água, técnicas de instalação e manutenção da vegetação, que sustentam a construção do projecto e a 
materialização da ideia
O4.Consolidar competências para expressão oral e desenhada de ideias e propostas de intervenção, e 
consolidar o vocabulário formal e amadurecer a expressão gráfica projectual

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
O1. Acquire knowledge and skills to develop the key elements of a Project to a Periurban Park, at the 
complete project level, from analysis and conception phases to the construction details, considering: (i) 
the ecological and cultural reading of the landscape; (ii) a strategy and a concept of intervention with a 
view to their spatial organization; (iii) the development of core technical parts
O2. Explores issues related with: a dynamic perception of the landscape as a space of temporal evolution 
and a discipline; a reflexive thinking about the periurban contemporary condition including ecological, 
social and programmatic issues;
O3. Develop techniques of landscape construction in earth works, water and vegetation management, 
drainage, irrigation, details on construction techniques: pavements, walls, stairs
O4. Develop programmatic, spatial and material solutions consistent with the conceptual strategy; and 
develop skills on graphically communication of concepts and design proposals

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1. Programa base – Análise da paisagem enquanto processo: análise da evolução e identificação dos 
sinais de mudança e transformação da paisagem, considerando distintas escalas de abordagem e de 
representação;

CP2. Estudo Prévio – Definição do Programa de Projecto e desenvolvimento de uma estratégia de 
intervenção como base para uma proposta para a organização global da paisagem do Parque, onde sejam 
claras as opções tomadas na concretização do programa e relações com o lugar, e as opções construtivas 
fundamentais;

CP3. Anteprojecto – desenvolve a solução do Estudo prévio, sendo constituído por peças escritas e 
desenhadas e outros elementos que permitam a conveniente definição e dimensionamento da obra, e da 
sua execução.

CP4. Projecto de execução – Desenvolvimento de aspectos técnicos da construção aplicados ao projecto: 
modelação do terreno, drenagem, gestão da vegetação, estabilização natural de taludes, recuperação de 
cursos de água; pavimentos, muros, escadas, rega.

6.2.1.5. Syllabus:
CP1. Basis Programme of the Landscape Design: Analysis and Diagnostic – Analyze and understand 
landscape as a process that has temporal and physical scales of analysis and design;
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CP2. Previous Draft of the Project/Design – Development of a designed proposal that should begin with a 
coherent concept of intervention argued and based on the knowledge acquired in the previous phase of 
work, with the fundamentals constructing options;
CP3. Preliminary Project – Development of the previous draft/design in a more detailed design. This stage 
consists of writing report and drawings that allow for convenient definition of the work, as well as the 
clarification of the manner of his execution;
CP4. Complete Project/Execution Design – Mandatory elements to prepare: Report of the proposal; Master 
plan, Sections and Perspectives; earth works (contour lines), structure of pedestrian circulation, 
pavements, vegetation plan, public lighting, retaining walls and other structures, drainage, irrigation

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

O CP1 relaciona-se com o O1 e permite concretizar o O2 através de trabalho de campo desenvolvido em 
grupo de 3 alunos, de modo a estimular o debate e a reflexão no que respeita à identificação dos agentes e 
das dinâmicas de mudança e transformação da paisagem em contexto periurbano;
Os CP2 e CP3 asseguram o cumprimento dos O1, O2, e O3 mediante o desenvolvimento de ferramentas 
técnicas relacionadas com a construção de infra-estruturas (percursos, muros, pavimentos, pequenas 
construções), gestão da água, técnicas de instalação e manutenção da vegetação, que sustentam a 
formalização da ideia no desenho de Projecto e a sua construção;

O O4 é explorado e desenvolvido nos CP1, CP2, CP3 e CP4 através da apresentação oral das distintas 
fases do trabalho pelos alunos e da exploração de distintos programas de desenho (AutoCAD, Photoshop, 
3D) na representação gráfica e na comunicação das ideias e estratégias de intervenção contidas nas 
propostas

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The CP1 is related to the O1 and O2 allows realize through fieldwork carried out in groups of 3 students in 
order to stimulate debate and reflection in relation to the identification of the agents and the dynamics of 
change and transformation of the landscape in peri-urban context;

The CP2 and CP3 ensure fulfillment of O1, O2, O3, and by developing tools and techniques related to the 
construction of infrastructure (paths, walls, pavements, small buildings), water management, installation 
techniques and maintenance of vegetation that support the formalization of the idea in the drawing of the 
Project and its construction;

The O4 is explored and developed in CP1, CP2, CP3 and CP4 through the oral presentation of the different 
phases of the work by the students and the exploration of different design programs (AutoCAD, 
Photoshop, 3D) at graphic representation and communication of ideas and strategies intervention in the 
proposals.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
M1 - Método expositivo, com recurso à apresentação de estudos de caso e respectiva análise crítica. Este 
método contempla a apresentação de conteúdos teóricos e técnicos fundamentais para a compreensão e 
desenvolvimento do exercício de projeto; 
M2 - Acompanhamento e orientação individual pelo docente durante o processo de projecto que estimula a 
exposição permanente das opções e soluções projetuais assumidas pelo aluno; 
M3 - Debate e reflexão sobre as estratégias e ideias de projecto com a participação directa de todos os 
estudantes, que são estimulados a comentarem criticamente as propostas apresentadas pelos seus 
colegas; 
M4 - Trabalho de Campo e Visitas de Estudo a Parques Periurbanos de Sevilha e Lisboa, neste caso 
guiadas pelos seus autores, como forma de aquisição de conhecimentos;
A avaliação é feita por quatro trabalhos e resulta da sua ponderação: Programa-base desenvolvido em 
grupo (10%), Estudo Prévio (20%), Anteprojecto (30%) e Projecto de Execução (40%). 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
M1 - Expository method with the presentation of case studies and their critical analysis. This approach 
involves the presentation of fundamental theoretical and technical content for the understanding and 
development of the design exercise;

M2 - Monitoring and individual guidance by the teacher during the design process that stimulates the 
permanent exhibition of the options and design solutions undertaken by the student;

M3 - Discussion and reflection on the strategies and project ideas with the direct participation of all 
students, who are encouraged to critically comment on the proposals submitted by their peers;
M4 - Field Work and Study Visits to Periurban Parks on Seville and Lisbon, in this case guided by its 
authors as a way of acquiring knowledge;
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The evaluation is done by four papers and results of its weighting: Basis Program of the Landscape Design 
(10%), Previous Draft (20%), Preliminary Design (30%) and Complete Design (40%).

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

A M1 assegura o cumprimento de todos os Objectivos (O1 a O4) inter-relacionando a teoria e a prática de 
projecto com recurso à apresentação de estudo de casos, nacionais e estrangeiros, e a trabalhos de 
projecto desenvolvidos pelos alunos nos anos lectivos anteriores. 
A M2 permite concretizar os O2, O3 e O4 ao demonstrar a necessidade de coerência entre o conceito / 
ideia(s) de intervenção e a sua materialização no desenho de projecto, e entre os aspectos estruturais, 
funcionais e formais no desenvolvimento das propostas.
A M3 permite atingir os O3 e O4 ao promover a explicitação e justificação das opções e soluções de 
projecto através da apresentação oral das propostas, e através de sessões de debate com outros docentes 
convidados;

A M4 relaciona-se fundamentalmente com o O2 e O3, mas também com o O4, ao confrontar os alunos com 
a descrição e fundamentação dos Projectos pelos seus autores, mas também com a apropriação e o modo 
como as pessoas usam os Parques

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The M1 ensures compliance with all objectives (O1 to O4) interrelating theory and practice of project using 
the presentation of case studies, Portuguese and foreign, and project work undertaken by students in 
previous academic years;

The M2 allows realizing the O2, O3 and O4 to demonstrate the need for consistency between the concept / 
idea (s) concerned and their materialization in the drawing of the project, and between structural, 
functional and formal aspects in the development of the intervention proposals;

The M3 achieves the O3 and O4 to promote the clarification and justification of choices and design 
solutions through oral presentation of proposals and through discussion sessions with other teachers 
invited;

The M4 is related primarily to the O2 and O3, but also with the O4, to confront the students with a 
description and justification of projects by their authors, but also with the appropriation and how people 
use the parks

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Diedrich, L., (ed.), On Site. Arquitectura del Paisaje en Europa, EFLA/Gustavo Gili, Barcelona, 2009;
Holden, R; Liversedge, J., Construction for landscape design, Gustavo Gili, Barcelona, 2011
McLeod, V., Detail in Contemporary Landscape Architecture, ed. Blume, Barcelona, 2008;
Reed, P., Groundswell. Constructing the contemporary landscape, the Museum of Modern Art, New York, 
2006;
Revistas: Lotus navigator – rivista quadrimestrale di architettura; Topos – International Review of 
Landscape Architecture and Urban Design; a+t – Independent Magazine of Architecture + Technology (nºs 
26, 27 e 28, 36, 37 e 38); Paisea – revista de Arquitectura del Paisaje, GGili;
Sites: Jacques Simon, Gilles Clément, Michel Corajoud, Henri Bava (Agence Ter), Desvigne&Dalnoky, West 
8, OMA, FOA, ProAP, Katryn Gustafson, Mosbach Paysagistes, Christophe Girot, Peter Walker, James 
Corner (Field Operations)

Mapa X - Dissertação/Projecto/Estágio/Relatório / Dissertation/Project/Internship/Report

6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação/Projecto/Estágio/Relatório / Dissertation/Project/Internship/Report

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

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, nomeados pelo Conselho 
Científico, mediante proposta da Direção de Curso, ouvido o mestrando.
One or two PhD holders or specialists with recognized merit, from the University of Algarve, or from 
another National or International Institution, or belonging to a Research Unit, nominated by the Scientific 
Council, upon a proposal of the Course Direction, upon hearing the candidate.
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Desenvolver a capacidade de realizar trabalho de investigação teórica ou aplicada com elevado grau de 
autonomia, integrando conhecimentos e competências adquiridos, e promovendo o desenvolvimento da 
capacidade de análise crítica e criativa, de síntese e de proposta, com vista não só a analisar e 
compreender o processo de transformação da paisagem, mas também de apresentar propostas de 
organização espacial de Parques urbanos, jardins públicos, etc., de requalificação urbana e paisagística, 
de recuperação de áreas degradas, de ordenamento do território e de conservação da Natureza. 
O aluno deverá demonstrar que possui competências nas áreas científicas do seu ramo, através de um 
documento escrito (Dissertação/Relatório) e/ou desenhado (Projecto/Estágio), defendido numa prova 
pública.
A Dissertação/Projecto/Estágio/Relatório é desenvolvida sob a supervisão de um orientador doutorado

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To develop the capacity to undertake research/development theoretical or practice work with a high degree 
of autonomy, integrating knowledge and competences acquired throughout training and promoting the 
critical and creative analysis and summarizing skills in view to analyze and understand the process of 
landscape transformation, but also to present a propose of spatial organization of Parks, gardens and 
another green spaces, urban and landscape recovering, landscape design and planning.
The student must demonstrate, through a written document (Dissertation/Report) and/or a drawing 
document (Project/Internship), and by defending it in public.
The Dissertation/Project/Internship/Report is elaborated under the guidance of a PhD supervisor.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O conteúdo programático depende dos objetivos e do trabalho a realizar e pode envolver investigação 
teórica e/ou experimental e/ou simulação na área de conhecimento do candidato.

6.2.1.5. Syllabus:
The individual work to be performed, which may involve theoretical and/or experimental research and/or 
simulation, will result in the preparation of a dissertation, in the development of a Plan or a Project, on a 
subject within the knowledge area of the graduate program

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

O conteúdo programático desta unidade curricular é definido em função dos objectivos e dos 
conhecimentos e competências a adquirir, existindo uma grande articulação do conteúdo programático 
com o trabalho a ser realizado

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are defined according to the objectives and the Knowledge and competences to be acquired 
by the students. There syllabus articulates with the research work to be done.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O trabalho será desenvolvido em estreita colaboração com o(s) orientador (es) para a discussão das linhas 
orientadoras do projeto a realizar e da sua correta evolução ao longo da UC. O trabalho conducente à 
Dissertação poderá ser realizado em ambiente académico ou académico, empresarial e institucional, 
sendo neste caso necessário também um orientador na empresa (atelier) ou na Administração Pública 
(local, regional ou nacional). 
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) Na primeira reunião do júri, decide-se sobre a aceitação do trabalho, ou a recomendação da sua 
reformulação;
c) A classificação final é a média das classificações (fundamentadas) atribuídas por cada um dos membros 
do júri.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The work will be carried out in close collaboration with a supervisor that is responsible for providing 
students with help and guidance and the correct progress of the course. The dissertation thesis, the 
Landscape Project or the Internship Report can be carried out either in an academic, academic-enterprise 
or institutional environment. In the later a supervisor in the enterprise (atelier) or institution, is also 
necessary.
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The supervision, exam admission, panel formation, acceptance and public act of defense of this curricular 
unit are regulated in points 17 to 21 of the University of Algarve regulations for 2nd and 3rd cycles.
In short:
d) The panel is composed of 3 to 5 members, including the supervisor(s);
e) In the first meeting of the panel, the acceptance of the work is discussed, or its reformulation is 
recommended;
f) The final grade is the average of the ratings assigned by each member of the jury.

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

Tendo como objetivos principais o desenvolvimento de capacidades de pesquisa sobre um determinado 
tema da paisagem e a apresentação de propostas de intervenção em espaço urbano ou rural, baseados 
num trabalho com elevado grau de autonomia, a metodologia de ensino parece completamente adequada à 
prossecução desses objetivos

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As the main goal of this course is to develop the students’ capacity to undertake research about a 
landscape theme, and to present intervention proposals on rural and urban spaces, based on the work with 
a high degree of autonomy and integrate acquired knowledge, the teaching methodology is in accordance 
with the curricular unit objectives

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A bibliografia será ajustada ao tema da tese / Bibliography will be in accordance with thesis theme.

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 aulas TP e o acompanhamento e orientação individual dos trabalhos de Projeto e de Ordenamento 
adquirem particular relevância no ensino da Arquitetura Paisagista, enquanto profissão eminentemente 
prática. Para o cumprimento dos objetivos de aprendizagem é igualmente fundamental o método 
expositivo com enquadramento teórico e estudo de casos, comportando uma abordagem integradora e 
interdisciplinar. Para o desenvolvimento dos trabalhos de projeto e ordenamento é considerada a 
articulação, a diferentes escalas, de análises, estratégias e propostas de intervenção transversais a 
distintas UC. Considera-se igualmente a organização de eventos com presença de profissionais e 
investigadores externos, bem como visitas guiadas a projetos/obras pelos seus autores. São também 
promovidas metodologias de aprendizagem centradas no aluno que é incentivado à investigação teórica e 
aplicada, com tempos previstos para a orientação tutorial e para a apresentação e discussão dos 
respetivos resultados.

6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 
TP classes and the individual monitoring and guidance in the design and planning work take on special 
importance in the teaching of Landscape Architecture, while an eminently practical profession. To fulfill the 
learning objectives is also essential the lecture method with the theoretical framework and case studies, 
comprising an integrated and interdisciplinary approach. For the development of the design and land 
planning works, the articulation is considered at different scales, analysis, strategies and proposals for 
transverse interventions at different UC. The organization of events, with the presence of external 
professionals and researchers, as well as guided tours of projects / works by their authors, are also 
considered. Student-centered learning methodologies are also promoted and students are encouraged to 
theoretical and applied research, with pre-defined times for tutorials and for the presentation and 
discussion of the results.

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

O número total de horas de trabalho compreende o período de contacto presencial com o docente, o 
tempo dedicado ao estudo, à realização de trabalhos (individuais ou de grupo), e à elaboração de 
dissertação / projeto / estágio / relatório. Para a verificação da carga média de trabalho para cada UC é 
contabilizado o tempo necessário para o desenvolvimento das fases de trabalho de grupo e de trabalho 
individual, considerando a monotorização dos próprios estudantes relativamente ao volume de trabalho 
e/ou tempo de estudo, pela reflexão dos docentes e da própria Comissão de Curso. Por outro lado, a 
Universidade do Algarve disponibiliza um questionário online à Perceção da Qualidade do Ensino e 
Aprendizagem, a preencher por estudantes e docentes para cada UC que, entre outros aspetos, permite 
verificar o ajustamento do volume da carga média de trabalho ao número respetivo de ECTS. 
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6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 
The total number of hours of work comprises the time in the classroom, the time devoted to study, to carry 
out other types of work (individual or in group), and the preparation of the dissertation / project / internship 
report. To check the average workload for each UC, the time required for group and individual work is 
counted, students opinion about the work load, teachers' reflexions and the very Comissão de Curso' input 
is considered. On the other hand, the University of Algarve offers an online questionnaire about Perception 
of Teaching Quality and Learning, which students and teachers should complete, for each UC. Among 
other things, these questionnaires allow to check the adjustment between the workload and the number of 
ECTS.

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

A consonância entre os objetivos de cada uma das UC e a avaliação da aprendizagem resulta, em primeira 
instância, da estrutura encadeada e articulada dos respetivos conteúdos programáticos que é coordenada 
pela Comissão de Curso. Neste contexto vários são os instrumentos complementares para aferir daquela 
consonância: questionários à Perceção da Qualidade do Ensino e Aprendizagem preenchido 
individualmente por discentes e docentes para cada UC (PEAad); relatórios do Sistema de Informação 
Pedagógica e Avaliação (SIPA) preenchidos pelos docentes de cada UC e analisados pela Comissão de 
Curso em relatório semestral; normas de avaliação da aprendizagem previstas no Regulamento de 
Avaliação da Universidade do Algarve e integração dos alunos no Conselho Pedagógico. Por outro lado, 
nas aulas de apresentação das distintas UC são expostos os objetivos de aprendizagem e os métodos de 
avaliação, procurando logo desde o início informar os estudantes da sua importância.

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

The conformity between the objectives of each of the UCs and the assessment of learning results, in the 
first instance, from the linked and articulated structure of the respective syllabus which is coordinated by 
the Course Commission. In this context there are several complementary instruments to measure that 
conformity: questionnaires on the Perception of Teaching Quality and Learning completed individually by 
students and teachers for each UC (PEAad); the reports from the Educational Information System and 
Evaluation (SIPA) filled by the teachers of each UC and analyzed by the Course Commission in a half-
yearly report; guidelines for learning evaluation provided in the UAlg's Regulations for Student's Grading 
and, students making part of the Pedagogical Council. On the other hand, in the different UC presentation 
classes, the learning objectives and methods of evaluation are presented, to inform students, from the 
beginning, of their importance.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 
A introdução à participação dos estudantes em atividades científicas tem lugar, num primeiro momento, na 
componente de investigação das fases de análise e diagnóstico das UC de projeto e de ordenamento, onde 
são considerados, entre outros, os âmbitos do território físico, da evolução da paisagem e da história e 
património. O curso integra também uma UC de “Plano de Dissertação [...]” cujo propósito é justamente 
acompanhar o estudante na elaboração do seu plano de dissertação e na introdução ao tema da 
investigação através da redação de um artigo científico. Para além do convite a diversos investigadores 
para apresentação dos resultados da sua investigação nesta e noutras UC, a Comissão de Curso organiza, 
frequentemente em parceira, seminários e palestras relacionados com os diferentes âmbitos do curso. A 
articulação da Comissão de Curso com o núcleo de estudantes (NAPUA) proporciona a divulgação destes 
eventos e das provas de mestrado a que os estudantes são incentivados a assistir.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
The introduction of students to scientific activities takes place, at first, in the research component of the 
analysis and diagnosis stages of the UC of design and planning, where the fields of physical territory, 
landscape evolution, history and heritage are considered, among others. The course also includes a UC 
"Dissertation, ... Plan [...]" whose purpose is precisely to guide the student in the preparation of his 
dissertation plan and to introduce research by writing a scientific article. In addition to invite many 
researchers to present the results of their research in this and other UC, the Course Commission 
organizes, often in partnership, seminars and lectures related to the different areas of the course. The 
articulation of the Course Commission with the nucleus of students (Napua) publicizes these events and 
the presentation of the master's thesis, which students are encouraged to attend.
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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 10 11 5

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 5 0 0

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 5 8 3

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 3 1

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 1

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. 

As percentagens de sucesso nas unidades curriculares das áreas científicas base do curso de mestrado 
(AP; Arquitetura e Economia) são elevadas e semelhantes entre si (na ordem dos 80 a mais de 90%), bem 
como as respetivas médias finais (cerca de 14 valores), sendo que a média mais alta (16 valores) ocorre na 
UC Estágio Profissional/Projeto /Dissertação. Pelo facto de um número significativo de estudantes optar 
por alargar o período de realização desta UC para o ano seguinte resulta numa aprovação de cerca de 40%. 
A média das classificações obtidas nas UC situa-se entre 12,8 e os 16,0 valores, com percentagens de 
aprovação a variar entre os 60 e os 100% (exceção feita a Estágio, Projeto ou Dissertação). “Teoria e 
Métodos em Arquitetura Paisagista e Ordenamento do Território” é a UC que apresenta médias mais 
baixas (12,8 valores, 58% de aprovados), enquanto “Técnicas de Recuperação da Paisagem” apresenta a 
média mais elevada (16 valores, 94% de aprovados). 

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

Basic scientific areas of the master course (Landscape Architecture, Architecture and Economy) show 
high and similar % of achievement (80% to more than 90%), as well as final means around 14 grades 
points. The final dissertation, project or internship report (master thesis) is the curricular unit that shows 
higher average grade (16 points). Because a significant number of students tend to extend the period to 
accomplish this curricular unit, the % of achievement is about 40%.
The average score obtained by the different curricular units is set between 12,8 and 16 grade points, 
corresponding to 60-100% approved (exception in master thesis). The curricular unit “Landscape 
Architecture and Land Planning Theory and Methods” registered the lowest success (mean 12,8 grade 
points; 58% of achievement). “Landscape Recovery Techniques” showed the highest success (16 grade 
points and 94% of achievement). 

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

Todos os finais de semestre, a direção do curso monitoriza os resultados do sucesso escolar de cada 
unidade curricular do ciclo de estudos, que são objeto de análise e reflexão por parte da comissão. 
Compara-se o sucesso obtido em cada semestre e ano com o de outros ciclos de estudo, com o de anos 
anteriores e entre unidades curriculares. Quando se verifica existirem discrepâncias significativas nos 
resultados e situações atípicas, contacta-se o docente ou docentes envolvidos para procurar perceber 
qual a causa e, se necessário, procurar encontrar estratégias minimizadoras do problema para pôr em 
prática o mais rapidamente possível (unidades curriculares do semestre seguinte ou próximo ano letivo). 

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
At the end of every semester, results published by each curricular unit are critically analyzed and 
submitted for deep reflection to the course’s committee. The results from each semester and curricular 
unit are compared with other courses, with the results from the last years and among different curricular 
units to identify possible discrepancies and atypical situations. When detected, the courses committee, 
summons the teacher and together they try to find the cause of the problem and its possible solution.

7.1.4. Empregabilidade.
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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.

60

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

40

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). 

Avaliação Unidades I&D reporta a 2007, pois a avaliação do ano 2013 ainda não está concluída.
CEAACP/CAM - Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património / Campo Arqueológico 
de Mértola (classif: Very Good);
CHAIA - Centro de História da Arte e Investigação Artística (classif.: Very Good);
CHAM - Centro de História d’Aquém e d’Álém-Mar (classif: Very Good);
CIEO – Centro de Investigação Espaços e Organizações (classif.: Very Good);
MEDITBIO - Center for Mediterranean Bioresources and Food (data de constituição: 2013);
Centro de Estudos de Arquitetura Paisagista Prof. Caldeira Cabral;
CEPAC – Centro de Estudos em Paisagem, Património e Construção.

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

I&D units evaluation relates to 2007, because the evaluation of the year 2013 is not yet complete.
CEAACP/CAM - Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património / Campo Arqueológico 
de Mértola (classif: Very Good);
CHAIA - Centro de História da Arte e Investigação Artística (classif.: Very Good);
CHAM - Centro de História d’Aquém e d’Álém-Mar (classif: Very Good);
CIEO – Centro de Investigação Espaços e Organizações (classif.: Very Good);
MEDITBIO - Center for Mediterranean Bioresources and Food (date of establishment: 2013);
Centro de Estudos de Arquitetura Paisagista Prof. Caldeira Cabral ;
CEPAC – Centro de Estudos em Paisagem, Património e Construção.

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/6ed4acad-4dec-0a4a-ba20-544a6cae7c32
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/6ed4acad-4dec-0a4a-ba20-
544a6cae7c32
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento 
económico. 

As atividades realizadas por docentes e estudantes do curso têm impacto na região aos níveis 
socioeconómico, cultural, patrimonial e ambiental, fundamentalmente através dos trabalhos desenvolvidos 
nas unidades curriculares de projeto e de ordenamento. Nestas unidades curriculares procura-se trabalhar 
temas e áreas necessitadas de intervenção, mediante solicitação por exemplo das autarquias locais e 
outras instituições públicas como escolas, ou a própria UAlg, contribuindo para a procura de soluções 
para problemas reais das comunidades, do território e das paisagens. Entre outras as autarquias de Faro e 
de S. Brás de Alportel têm solicitado o desenvolvimento de estratégias e ideias de intervenção para 
espaços públicos urbanos nos centros históricos, com fortes repercussões na qualificação da paisagem 
urbana e na melhoria da qualidade de vida das populações, residente e visitante, contribuindo para a 
valorização do património e a promoção turística dos bairros históricos. 

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

Activities carried out by teachers and students have a socio-economical, cultural, historical and 
environmental impact at a regional level, mainly through the work developed in course units such as 
Landscape Project and Land Planning. Working on subjects and areas with a clear need of intervention, 
usually upon request from local authorities and other public institutions such as schools, or even our own 
university, we try to contribute to find solutions for effective community and landscape problems. Among 
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other municipalities, Faro and S. Brás have prompted the development of intervention strategies and ideas 
for urban public spaces in their historical centres, which have strong repercussions in the quality of urban 
landscape and life quality of the individuals (resident and visitors), as well as to the promotion of cultural 
heritage and historic areas.

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

Docentes do curso estão, ou estiveram recentemente, envolvidos em vários projetos. Exemplos:
2014-2015: “Policy guidelines for the regeneration of shrinking cities”. EXPL/ATP-EUR/0464/2013. Financ. 
FCT.
2011-2014: “LX GARDENS - Jardins e Parques Históricos de Lisboa: estudo e inventário do património 
paisagístico” (PTDC/EAT-EAT/110826/2009), do CEABN/inBIO: Financ. FCT;
2014-2015: “Arquitetura tradicional da vila e do termo de Mértola”. Campo Arqueológico de Mértola, 
UAlg;CMMértola. Financ: InAlentejo; CCDR Alentejo;
2013-2017: “COST Action FP 1204, Green Infrastructure approach: linking environmental with social 
aspects in studying and managing urban forests”. Financ. ESF, UE;
2010-2013: “Predicting risk of soil degradation associated with biomass production and landuse changes 
at the Alqueva dam watershed”. Financ. FCT;
2009-2012: “An integrated European Model to PROTECT MEDiterranean Forests from Fire (MED Program, 
EU. 1G-MED08-387/PROTECT). Financ.UE.

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

The teaching staff is or has been recently involved in some projects. Examples:
2014-2015: “Policy guidelines for the regeneration of shrinking cities”. EXPL/ATP-EUR/0464/2013, funding 
by FCT;
2011-2014: “LX GARDENS – Lisbon Gardens and Historic Parks: landscape heritage study and 
inventory” (PTDC/EAT-EAT/110826/2009), CEABN/inBIO, fund: FCT;
2014-2015: “Traditional architecture in Mértola’s Old Town and its Territory”. Campo Arqueológico de 
Mértola, UAlg, CMMértola. Fund. by InAlentejo - CCDR Alentejo;
2013-2017: “COST Action FP 1204, Green Infrastructure approach: linking environmental with social 
aspects in studying and managing urban forests”. Fund. ESF, UE;
2010-2013: “Predicting risk of soil degradation associated with biomass production and land use changes 
at the Alqueva dam watershed”. Fund. FCT;
2009-2012: “An integrated European Model to PROTECT MEDiterranean Forests from Fire (MED Program, 
EU. 1G-MED08-387/PROTECT). Fund. UE.

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, pelas visitas dos 
peritos (da Fundação para a Ciência e Tecnologia ou outros), pelo n.º de publicações e seu impacte e ainda 
por solicitações da Universidade/Reitoria para efeitos de estudos e divulgação e pelo Conselho Científico 
da Unidade de Apoio à Formação Pós-graduada e Investigação. Os resultados de tais monitorizações são 
analisados pela comissão do curso e após reflexão são propostas ações de melhoria tanto em termos 
qualitativos como quantitativos. A rede de colaborações e atividades desenvolvidas em parceria, permitem 
o estabelecimento de padrões, contactos com estruturas organizacionais mais eficientes, e facilita a troca 
de boas práticas e a introdução de melhorias.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 
The research centres through evaluation process monitor these activities with expert visitors (FCT and 
others), number of publications and their impact, and through internal requests (university services) for 
disclosure purposes. The course committee analyses results from such monitoring, which, upon reflection, 
propose qualitative and quantitative improvement actions. The collaboration and activities network 
developed in partnership, allows the establishment of standards, contact with more efficient organizational 
structures, and facilitates the exchange of good practices as well as introducing of improvements.

7.3. Outros Resultados 

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3 

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

As atividades de desenvolvimento e a prestação de serviços centra-se fundamentalmente no 
desenvolvimento de trabalhos nas áreas do projeto e do ordenamento em colaborações e parcerias quer 
com empresas privadas (de turismo rural e ateliers, por ex.), quer com instituições públicas (autarquias 
locais, CCDR-Algarve), ou ainda com ONG´s da região. A outra esfera de colaboração com estas entidades 
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prende-se com a realização e orientação partilhada de estágios de AP e a parceria na realização de 
Colóquios e Workshops de divulgação científica tanto na UAlg, como no exterior.
Os docentes do ciclo de estudos integram com frequência Comissões Científicas e/ou de Organização de 
Congressos Internacionais, são revisores de revistas internacionais e têm participado como 
conferencistas em programas de mestrado e de doutoramento em Arquitetura e AP de outras 
universidades, bem como na orientação de trabalhos de doutoramento e pós-doutoramento, e na arguição 
de provas públicas do 2º e 3º ciclo.

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

Development activities and the endowment of services focuses mainly on the work developed in the areas 
of project and land planning with established collaborations and partnerships, either private companies 
(for example rural tourism and architecture offices) or public institutions (municipalities, CCDR-Algarve) 
and regional NGO’s. The other sphere of cooperation with these entities relates to the creation and shared 
guidance of Landscape Architecture internships and collaboration in carrying out science communication 
Conferences and workshops (within UAlg, and at other locations).
Staff teacher’s often integrate scientific committees and organization committees for International 
Conferences, are reviewers of international journals, have participated as invited speakers at other 
university master's and doctoral programs in Architecture and Landscape Architecture, have supervised 
doctoral and post-doctoral work, and integrate the jury panel for master’s and doctoral public examination.

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

As atividades e a prestação de serviços, no domínio do projeto e do ordenamento, levadas a cabo, 
contribuem quer para a assimilação pelos parceiros (públicos e privados) e as populações em geral, de 
uma nova cultura da paisagem baseada no reconhecimento de que a paisagem é um elemento importante 
da qualidade de vida da população residente e visitante (turista), quer para uma melhoria efetiva da 
qualidade do ambiente urbano e da revalorização da identidade da região, considerados fundamentais 
para o seu desenvolvimento socioeconómico e cultural. 
Por outro lado, os projetos concluídos ou em curso, financiados pelo FEDER e o InAlentejo, vão ter um 
impacte muito positivo no desenvolvimento local, regional, e nacional, associado ao turismo cultural e a 
outras atividades socioeconómicas. As exposições de AP, nacionais e internacionais, e os encontros 
científicos e técnicos organizados no âmbito do curso contribuem para o reforço da cultura científica e a 
ação cultural e artística.

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

The activities carried out and the endowment of services in the field of landscape design and planning 
contribute to the assimilation, by the public and private partners and general population, of a new 
landscape culture based on the recognition that the landscape is an important element of life quality, for 
residents and visitors (tourists). It also contributes to an effective improvement of the quality of urban 
environment and to the appreciation of regional identity, essential for the socio-economical and cultural 
development.
On the other hand, projects that are complete or underway, supported by FEDER and INALENTEJO, will 
have a very positive impact on the local, regional, and national development, linked to cultural tourism and 
other socio-economical activities. The national and international exhibitions, and the scientific and 
technical meetings organized in the context of the course will help to strengthen scientific culture as well 
as, cultural and artistic action.

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

As páginas da internet da UAlg e daFCT são uma das vias privilegiadas de divulgação de informações ao 
exterior sobre os objetivos e o plano de estudos do Curso, o tipo de trabalho desenvolvido nas distintas 
UC, bem como possíveis saídas profissionais, que um pequeno filme no site da Faculdade ajuda a 
identificar.
A UAlg e a CC também realizam com frequência atividades de divulgação da oferta formativa em AP nas 
escolas secundárias da região, complementada com a divulgação junto de públicos mais vastos em feiras 
e outros eventos na área da educação. A Rádio Universitária divulga os acontecimentos científicos e 
tecnológicos da UAlg, incluindo os encontros e as exposições realizadas no âmbito da AP. Há ainda 
divulgação da oferta formativa e daqueles eventos no facebook do Curso e no site do NAPUA.
A adequação do conteúdo da informação divulgada permite atualizar o desenvolvimento das atividades 
letivas, científicas e culturais junto da comunidade académica e da população em geral.

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 websites are privileged means of disseminating information abroad about the objectives 
and the course syllabus, the type of work developed in different curricular units, possible course related 
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career opportunities; an illustrative short film is available on the website to help understand this matter.
The University and the course committee also frequently perform divulgation activities for regional high 
schools about training in Landscape Architecture, complemented by the dissemination to wider audiences 
at fairs and other educational related events. The University Radio announces UAlg scientific and 
technological events, including landscape related meetings and exhibitions. There is also exposer on the 
Facebook and NAPUA site.
The suitability of disclosed information contents allows to update in teaching, scientific and cultural 
activities for the academic community and the general population.

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 3.8

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

57.7

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

11.5

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 10

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

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos 

8.1.1. Pontos fortes 
1.Plano de estudos atualizado e bem articulado: equilíbrio entre áreas científicas, artísticas e sociais; 
carga horária das UC adequada; UC de projeto encadeadas numa sequência lógica e articuladas com as 
UC técnicas; Atividades letivas partilhadas (visitas de estudo e desenvolvimento de propostas para a 
mesma área de estudo); Integração de UC na área da economia.
2.Forte componente pratica aplicada a situações reais nas UC de projeto e de ordenamento.
3.Articulação entre a investigação científica, a investigação aplicada e a prática profissional nas UC Plano 
de Tese, Dissertação/Projeto/Estágio/Relatório.
4.Acreditação do curso pela APAP e IFLA-Europe.
5.Visitas de estudo em Portugal e em Espanha como prática de aprendizagem integrada em diversas UC.
6.Parcerias com câmaras municipais e outras instituições (UC de projeto, OT e teses de mestrado).
7.Objetivos do ciclo de estudo enquadrados nas missões centrais da UAlg.
8.Docentes de instituições estrangeiras como coorientadores de teses de mestrado.
9.Organização de conferências e outros eventos em parceria com instituições nacionais e internacionais.
10.Integração da Faculdade enquanto membro do ECLAS e do Le-Notre.
11.Investigação do corpo docente com transferência de conhecimentos para o ensino de AP.
12.Formação multidisciplinar do corpo docente e visão mais integrada entre várias UC.
13.Corpo docente com doutoramento recente em diferentes âmbitos disciplinares, obtidos em distintas 
universidades nacionais e estrangeiras.
14.Maioria dos docentes com exclusividade e anterior experiência profissional em AP ou áreas afins.
15.Integração do corpo docente em centros de investigação de diferentes instituições de ensino superior.
16.Integração do corpo docente no mesmo centro de estudos da UAlg (CEPAC), em articulação com os 
âmbitos disciplinares de História, Património e Engenharia.
17.Disponibilidade do corpo docente para atendimento dos estudantes fora do horário estabelecido.
18.Corpo docente com participação no ensino e em júris de mestrado e doutoramento em instituições 
nacionais e estrangeiras.
19.Reconhecimento do mérito e empregabilidade dos recém-formados dentro e fora da União Europeia.
20.Participação dos trabalhos de projeto dos estudantes em concursos nacionais e internacionais, por 
vezes com obtenção de prémios.
21.Grande proximidade docente-estudante como elemento motivador do processo de aprendizagem.
22.Turmas de projeto e de OT bem dimensionadas e acompanhamento individual do trabalho dos alunos.
23.Forte empregabilidade dos diplomados até ao início da crise económica financeira.
24.Elevado nº de estudantes integrados em Programas internacionais de mobilidade.
25.Integração dos alunos em projetos de investigação e na copublicação.
26.Edifício recente com instalações projetadas para a aprendizagem de AP, onde se inclui um Laboratório 
de AP.
27.Disponibilidade de transporte próprio da UAlg para visitas de estudo.
28.Disponibilidade de alojamento em residências universitárias.
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8.1.1. Strengths 
1.Updated and properly articulated study plan: correct distribution between scientific, art and social areas; 
correct working hours for the UC dedicated to the LA projects; shared teaching activities in different UC 
(field trips and elaboration of proposals for the same study area); economical scientific area included.
2.Strong practical component applied to real situations in the UCs of design and OT.
3.Proper articulation between research and professional activities, based on diverse UC.
4.Study plan accredited by APAP and by IFLA-Europe
5.Study visits in Portugal and Spain, practicing integrated learning in several UC.
6.Partnerships with municipalities and other institutions, in order to have realistic case studies to the 
curricular units of landscape architecture studio, landscape planning and thesis.
7.Coordination between the goals of the study programme and the main missions of the Algarve’s 
University, namely in the regional development with an involvement of companies and other businesses 
established in the Algarve region.
8.Professors of foreign institutions as co-advisors of Master of Science's theses.
9.Organization of conferences, seminars, lectures, workshops and exhibitions, in partnership with several 
national and international institutions.
10.The school being a member of ECLAS and Le-Notre.
11.Results of research carried out by the teaching team transferred to students through the teaching-
learning process.
12.Teaching staff having multidisciplinary grade domains that contribute to an multidisciplinary teaching 
approach
13.Teaching staff with PhD grades recently obtained in different national and foreign universities.
14.Teaching staff with a previous professional experience in LA and related fields.
15.Integration of the faculty in research centers linked to different institutions.
16.Integration of the faculty in the same UAlg study-center (CEPAC), which acts as a joint platform for the 
fields of History, Heritage and engineering areas.
17.Faculty availability to meet students outside the established schedule.
18.Participation of faculty in MSc and PhD juries, in national and foreign Universities.
19.Recognition of the skills and employability of the graduates inside and outside the European Union.
20.Student participation in national and international contests, sometimes obtaining awards.
21.Good Teacher-Student nearness, acting as a motivating element for the learning process.
22.Classes of design and OT well sized, enabling the individual monitoring of students.
23.Quick insertion of graduates in the labour market, until the beginning of the economical crisis.
24.High number of students enrolled in international student mobility programs. 
25.Graduated students participating in research projects and co-authoring publications.
26.Recent building with facilities designed for AP, including an AP laboratory.
27.UAlg’s own transport for field trips.
28.Availability for student accommodation in university residences.

8.1.2. Pontos fracos 
1.Poucos docentes formados em Arquitetura Paisagista com doutoramento na área e falta de orientadores 
de teses de mestrado na área do projeto de AP.
2.Informação não sistematizada do percurso profissional dos mestres em AP.
3.Pouca disponibilidade de bibliografia especializada e atualizada nas áreas de AP na Biblioteca da UAlg 
(ainda que compensada pela disponibilização por parte dos docentes da sua biblioteca pessoal) e baixa 
disponibilidade económica para aquisição de recursos bibliográficos.
4.Poucos recursos financeiros para aquisição de bases de trabalho nas UC de ordenamento e de projeto 
5.Laboratório de AP com condições deficitárias a nível de equipamento informático (computadores e 
impressoras de grande formato).
6.Formação insuficiente na área da edição e tratamento de imagem
7.Aulas da mesma UC de projeto em dias consecutivos.
8.Carga horária do serviço docente limita a disponibilidade para a atividade científica.
9.Coincidência temporal da fase de avaliação entre UC de projecto e OT e as outras UC.

8.1.2. Weaknesses 
1. Few teachers with a degree in Landscape Architecture and with PhDs in the area.
2. No systematized information concerning career paths for graduates in AP.
3.Low availability of specialized and updated bibliography in the areas of AP in the UAlg Library (albeit 
offset by teachers making available their private resources) and scarce fund availability for the acquisition 
of library material.
4. Limited financial resources to acquire “working basis” for the UCs of planning, design and urbanism.
5. AP laboratory with poor conditions in terms of hardware (computers and large format printers).
6. Insufficient training in image editing and processing
7. Classes of the same UC of design meeting on consecutive days.
8. Heavy load of teaching limiting the availability for scientific activity.
9. Temporal coincidence between the evaluation periods of the UCs of design and OT and the other UCs.
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8.1.3. Oportunidades 
1.Docentes licenciados em Arquitetura Paisagista com a tese de doutoramento na área, já entregue, 
aguardando marcação de provas
2.Aumento da interação científica e pedagógica dos docentes e estabelecimento de novas parcerias de 
colaboração com outras instituições nacionais e/ou estrangeiras
3.Programas de financiamento da Investigação, designadamente com enquadramento nos programas do 
Horizonte 2020 e noutros de financiamento regional.
4.Incremento da divulgação da atividade científica dos docentes.
5.Aumento do nº de estudantes oriundos de programas de mobilidade de dentro e fora da União Europeia.
6.Angariação de estudantes no país vizinho, onde não existe formação especifica na área de AP.
7.Internacionalização (lecionação em bilingue).
8.Mobilidade de docentes e estudantes portugueses para outras instituições de ensino universitário 
internacional.
9.Alargamento das atuais parcerias com as instituições regionais e com o tecido empresarial.
10.Aumento da articulação com as áreas de História, Património e Engenharias, no âmbito da elaboração 
de projetos de investigação comuns e coorientação de mestrado.
11.Reforço das parcerias interinstitucionais nacionais e estrangeiras .
12.Proposta conjunta interinstitucional de 3º ciclo em AP.
13.Procura por parte dos estudantes oriundos da licenciatura, bem como, de licenciados Pré _Bolonha.
14.Criação de cursos livres de CAD, SIG e edição de imagem.
15.Reforço da colaboração com áreas estratégicas da UAlg, nomeadamente com o Património 
Mediterrânico e o Mar
16.Acompanhamento mais próximo dos estudantes no processo de expressão escrita e fomento de 
formação livre para melhorar as capacidades de expressão escrita e oral. 

8.1.3. Opportunities 
1.Teachers, with degrees in Landscape Architecture, having handed in doctoral dissertations in the area, 
are waiting for scheduling of the public defense. 
2.Increased teachers´ scientific and pedagogical interaction and establishment of new partnerships with 
other national and / or foreign institutions
3.Research funding programs, in particular within the framework Horizon 2020 and other regional funding.
4.Increased dissemination of the scientific activity of teachers.
5.Increased number of students coming from mobility programs, from inside and outside the European 
Union.
6.Attracting students from the neighboring country, where there is not specific training in AP.
7.Internationalization (bilingual lecturing)
8.Mobility of teachers and Portuguese students to other international higher education institutions.
9.Enlargement of current partnerships with regional institutions and the industry.
10.Increased coordination with the areas of History, Heritage and Engineering, in the preparation of joint 
research projects and supervision of master’s degree research.
11.Strengthening of national and international inter-institutional partnerships.
12.Proposal for interschool program exchange in LA 3rd Cycle.
13.Pursuit by undergraduate students as well as Pre-Bolonha graduate students. 
14.Creation of free courses on CAD, GIS and image editing.
15.Strengthening the collaborations within strategic areas of the UAlg, namely the Mediterranean Heritage 
and the Sea.
16.Closer monitoring of students in written expression and, stimulation of free individual training, to 
improve the writing and speaking skills.

8.1.4. Constrangimentos 
1.Reduzida população estudantil residente na área de influência da UAlg e localização periférica da Ualg.
2.Baixa dinâmica empresarial da região.
3.Crise económica e financeira com repercussões ao nível atratibilidade do curso e da empregabilidade na 
área de AP.
4.Redução do financiamento do ensino superior e da investigação.
5.Restrições orçamentais para a organização de encontros científicos que envolvam o pagamento de 
deslocações e estadia e para participação de elementos exteriores em júris de provas académicas.
6.Custos elevados para os estudantes inerentes às UC de projeto e OT (impressão de cartas, posters, etc).
7.Competências limitadas de parte dos estudantes em expressão escrita e oral.

8.1.4. Threats 
1.Peripheral location of UAlg and, reduced student population living in the UAlg’s area of influence. 
2.Low industry dynamics in the region.
3.Economic and financial crisis affecting the level of the course attractiveness and, the employability in the 
AP area.
4.Reduction of funding for higher education and research.
5.Budgetary constraints for the organization of scientific meetings involving the payment of travel and 
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subsistence and for participation of external elements in UAlg’s academic evaluation boards (MSc. and 
PhD. Juries,…).
6.High students’ expenses in the UCs of design and planning (printing plans, posters, etc.).
7.Limited skills of the students in written and oral expression.

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 
1. Dois dos docentes formados em AP entregaram recentemente a sua tese de doutoramento na área de 
AP. Um terceiro prepara presentemente a entrega no âmbito da história de arte. A Comissão de Curso de 
MSc de AP dará início a um processo de reajustamento do Serviço Docente, logo após a realização das 
respetivas Provas de Doutoramento, procurando beneficiar os conteúdos programáticos das UC com a 
investigação dos docentes. 
2. Criação do Conselho dos alumni de AP (MSc) da UAlg, articulado diretamente com a Comissão de 
Curso, procurando avaliar a evolução profissional dos antigos alunos e conhecer e refletir sobre o que os 
ex-alunos afirmam ser os pontos fortes e fracos da sua formação na UAlg, tendo em vista a atualização 
periódica do Plano de Estudos e dos conteúdos programáticos de algumas UC.
3. Afetação de orçamento anual para aquisição de bibliografia fundamental para os cursos de AP (a 
valorizar a oferta disponível na Biblioteca do Campus de Gambelas) comportando a elaboração de uma 
listagem de publicações prioritárias, a atualizar anualmente, a partir da articulação das Comissões de 
Curso da licenciatura e do mestrado.
4. Consolidação e reforço das parcerias com as autarquias e outras entidades, compreendendo a 
celebração de acordos que incluam o fornecimento de bases de trabalho para a realização dos trabalhos 
nas UC de ordenamento, projeto e urbanismo (ortofotomaps, fotografia aérea, levantamentos 
aerofotogramétricos, levantamentos topográficos, PMOT, etc).
5. Afetação de verba anual para o normal funcionamento do laboratório de AP (sala de trabalho), 
designadamente a nível da manutenção e reparação do equipamento informático e de impressão dos 
trabalhos dos estudantes.
6. Reforço da interdisciplinaridade com vista a valorização da formação ministrada procurando inverter as 
carências detetadas ao nível da edição e tratamento de imagem.
7. Incremento da articulação entre a Comissão de Curso e o Conselho Pedagógico no sentido de serem 
consideradas as particularidades das UC de projeto e ordenamento na elaboração dos horários 
(aumentando, por exemplo, o número de dias entre aulas das mesmas UC).
8. Racionalização da distribuição do serviço docente, no contexto das alterações já referidas no ponto 1, 
considerando a redistribuição equitativa dos distintos tipos de aulas por docente (T/TP/OT/TC) e a 
alteração do vínculo contratual de alguns docentes.
9. Incremento da articulação entre a Comissão de Curso e o Conselho Pedagógico no sentido de serem 
consideradas as particularidades das UC de projeto e ordenamento na elaboração dos horários de exame 
e as entregas finais de UC não sujeitas a exame final, e eventual criação de “semanas cinzentas” (semanas 
sem aulas e sem exames destinadas unicamente às entregas de projeto).

9.1.1. Improvement measure 

1.Two Landscape Architects from the teaching staff have recently delivery their PhD thesis in Landscape 
Architecture and a third one is now delivery a thesis in Art History. The course commission will readjust 
the lecture distribution as soon as those PhD public examination events will be concluded, trying to benefit 
the contents of the curricular units with the researching works done by the teaching staff in question.
2.Creation of a UAlg Landscape Architecture Former Master Students Council, in direct articulation with 
the course commission, to assess the professional development and route of the alumni, to know what 
they claim to be the strengths and weaknesses of their training in UAlg and reflect on it, in order to get a 
periodic update of the study plan and of the syllabus of some specific curricular units.
3.Allocation of an annual budget for the acquisition of basic bibliography for Landscape Architecture 
courses (valuation of the available offer at Gambelas Library) including the elaboration of a priority 
publications list, to be update each year and done in articulation between the two Landscape Architecture 
Course Committees – 1st and 2nd cycles.
4.Consolidation and strengthening of partnerships with local authorities and other entities, including the 
establishment of agreements that allow the provision of a working basis for the curricular units related to 
design, land planning and urbanism such as aerial photography, aerial photos surveys, topographic 
surveys.
5.Allocation of an annual budget for the regular function of the Landscape Architecture lab (working 
office), mainly for computer equipment maintenance and repair and for allowing student´s projects 
printing.
6.Reinforcing inter-disciplinarity in order to valuating the training provided and to reverse the editing and 
image processing shortcomings already detected.
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7.Increase coordination between the Course Commission and the Pedagogical Council to allow that some 
specific features from the project based curricular units were taken into consideration during the 
schedules preparation process (for example, trying to increasing the period between different weekly 
classes of the same curricular unit).
8.Rationalization of lecture distribution, in the context of changes already referred in point 1, considering a 
fair distribution of the different types of classes per teacher (T / TP / TO / FW) and the change of the 
contractual relationship for some of the teachers envoved.
9.Increased coordination between the Committee’s Course and the Pedagogic Council to help with 
particularities of the landscape and planning courses in preparation of exam schedules and final due dates 
for workload not subject to the final exam, creation of grey weeks (weeks without classes and exams with 
the unique intension to hand in landscape design work).

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Pretende-se que as medidas de prioridade alta correspondam a um tempo de implementação de um ano 
letivo, integrando-se, neste conjunto, as medidas 1 e 7 já identificadas, bem como as medidas 3 e 5, sendo 
que relativamente a estas últimas é fundamental a sua agilização imediata, não obstante a necessidade de 
se prolongarem no tempo. 
As medidas 4 e 6 constituem uma prioridade de nível médio, com um tempo previsto de implementação de 
dois anos letivos, uma vez que as questões que pretendem resolver têm vindo a ser compensadas através 
de um esforço conjunto e continuado dos vários parceiros.
As medidas de prioridade baixa correspondem aos pontos 2, 8 e 9 já que, pese embora a sua importância, 
são possíveis de implementar em períodos mais extensos relativos aqui a três anos letivos sem pôr em 
causa o normal funcionamento do curso.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
High priority measures will correspond to a one academic year period of implementation; these measures 
are referred in 1, 7 and 9 as well as 3 and 5 and that their prompt implementation will be of crucial 
importance, although they must be extended in time span.
Measures 4 and 6 have mid-level priority, with an expected time of implementation of two academic years, 
since the issues they intend to address have been compensated through a joint and continued effort of the 
involved partners. 
Measures 2 and 8 are considered as low priority measures, despite their importance, they could extend for 
implementation periods (three academic years) without disturbing the regular function of courses.

9.1.3. Indicadores de implementação 
Entre os indicadores de implementação (ind. imp.) destacam-se os seguintes:
Nº de docentes com provas de doutoramento realizadas até ao final do ano letivo 2015/2016
Nº de parcerias entre UC
Nº de publicações adquiridas para a Biblioteca
Nº de parcerias com as autarquias e outras entidades
Nº de impressões em grande formato
Os ind. imp. do conjunto das medidas que foram previstas são verificados em distintas reuniões de 
trabalho inerentes ao normal funcionamento dos diferentes órgãos da faculdade, que incluem a 
participação dos alunos. 
No que respeita às medidas que envolvem a distribuição do SD (1, 7, 8 e 9), a sua implementação é 
assegurada no seio da articulação entre o Conselho de Departamento e o CP, órgãos onde a ComC está 
representada. 
A implementação das medidas 3, 4 e 5 depende da articulação entre a Direção da FCT e a ComC e da 
biblioteca da UAlg. 
As medidas 2 e 6 vinculam a ComC, na sua relação com os alunos e ex-alunos que poderá decorrer em 
articulação com o NAPUA.

9.1.3. Implementation indicators 
Among the implementation indicators (imp. ind.) stand-out the following:
Number of teachers with PhD thesis concluded out by the end of the school year 2015/2016.
Number of partnerships between curricular units
Number of publications acquired for the Library
Number of partnerships with local authorities and other entities
Number of prints
Imp.ind. of all the measures considered are scanned during work meetings inherent to the normal 
functioning of diverse university organs, that include student participation.
With regard to measures involving the lecture distribution - measures 1, 7 and 8 -, its implementation is 
ensured within the relationship between the Department Board and the Pedagogical Council, where the 
Course Commission is represented.
The implementation of measures 3, 4 and 5 depends on the articulation between the direction of the 
Faculty, the ComC and the UAlg Library.
Measures 2 and 6 bind the ComC with students and alumni through the articulation with NAPUA.
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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 
<sem resposta>

10.1.1. Synthesis of the intended changes 
<no answer>

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

Mapa XI

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura Paisagísta

10.1.2.1. Study programme:
Landscape Architecture

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*

(0 Items) 0 0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura Paisagísta

10.2.1. Study programme:
Landscape Architecture

10.2.2. Grau:
Mestre

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

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

(0 Items)

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

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

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

<sem resposta>

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

10.3.4. Categoria:
<sem resposta>

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

10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>

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

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.2. Docente responsável e 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>
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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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