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Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade De Lisboa
A1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:
A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Faculdade De Ciências (UL)
A3. Ciclo de estudos:
Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território
A3. Study programme:
Environmental Geology, Geological Risks and Land Management
A4. Grau:
Mestre
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Deliberação nº 1042/2009; Alteração (estrut curricular, plano de estudos)  Despacho nº 5559/2010
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências da Terra
A6. Main scientific area of the study programme:
Earth Sciences
A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF):
443
A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF), se aplicável:
N/A
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:
N/A
A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
90
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL74/2006, de 26 de Março):
3 semestres
A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL74/2006, March 26th):
3 semesters
A10. Número de vagas proposto:
20
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A11. Condições específicas de ingresso:
São admitidos ao Mestrado em Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território:
a) os titulares de grau de licenciado ou equivalente legal na área científica da Geologia e afins;
b) os titulares de grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de 1.º ciclo de estudos
organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um estado aderente a este Processo
na área científica da Geologia e afins;
c) os titulares de um grau académico superior estrangeiro na área científica da Geologia e afins que seja
reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo conselho científico da Faculdade de
Ciências.
Na seleção dos candidatos é feita a avaliação global do seu percurso, ponderandose os seguintes critérios,
pontuados de 1 a 5: classificação do grau académico de que são titulares (40%); currículo académico científico
e técnico (30%); experiência profissional na área do curso (30%); poderão ser efetuadas entrevistas aos
candidatos.
A11. Specific entry requirements:
Candidates applying to the Master Degree in Environmental Geology, Geological Risks and Land Management
must fulfill the following requisites:
i) a BSc degree or equivalent in the scientific area of Geology or related areas;
ii) a foreign academic College Degree according to the Bologna Process, issued by a State adherent to this
process in the scientific area of Geology or related areas;
iii) a foreign academic College Degree in the scientific area of Geology or related areas, fulfilling the objectives
of a BSc Degree and recognized by the Scientific Board of the Faculty of Sciences of the University of Lisbon.
The selection and ranking of applications consider the assessment of the candidate academic and professional
career, weighting the following criteria, scored from 1 to 5: final grade of the academic degree (40 %);
scientific/technical curriculum (30%); professional experience in the specific area of the course (30%).
Interviews may be made to applicants, if necessary.

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

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

Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>

A13. Estrutura curricular
Mapa I  N/A
A13.1. Ciclo de Estudos:
Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território
A13.1. Study programme:
Environmental Geology, Geological Risks and Land Management
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A13.2. Grau:
Mestre
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
N/A
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

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
Ciências da Terra
Engenharias e Tecnologias da
Geoinformação
(2 Items)

Sigla /
Acronym
CTERRA

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS
78

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*
6

ETG

6

0

84

6

A14. Plano de estudos
Mapa II   1º ano/ 1º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território
A14.1. Study programme:
Environmental Geology, Geological Risks and Land Management
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:
1 st year / 1 st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units
Modificações Ambientais
em Sistemas Costeiros
Geoquímica Ambiental
Sistemas de Informação
Geográfica Aplicados
Perigosidade e Risco
Geológico

Observações /
ECTS Observations
(5)

Área Científica /
Scientific Area (1)

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

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

CTerra

Semestral

168

T21 + TP14 + TC10,5 6

Obrigatória

CTerra

Semestral

168

T14 + TP 35

6

Obrigatória

ETG

Semestral

168

T 14+ TP 35

6

Obrigatória

CTerra

Semestral

168

TP 21 + TP14 +
TC10,5

6

Obrigatória
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CTerra

Semestral

168



6

Optativa

Mapa II  Disciplinas optativas  1º ano/ 1º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território
A14.1. Study programme:
Environmental Geology, Geological Risks and Land Management
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Disciplinas optativas
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Optative disciplines
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano/ 1º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/ 1 st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares Área Científica /
/ Curricular Units
Scientific Area (1)

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

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

Paleoecologia
Património Geológico
(2 Items)

Semestral
Semestral

T 14 + TP 35
TP 28 + TC 17,5

CTerra
CTerra

168
168

Observações /
ECTS Observations
(5)
6
Optativa
6
Optativa

Mapa II   1º ano/ 2º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território
A14.1. Study programme:
Environmental Geology, Geological Risks and Land Management
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
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A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1 st year/ 2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Área Científica /
Curricular Units
Scientific Area (1)
Geologia, Ordenamento e
CTerra
Impacte Ambiental
Projecto de Campo e
CTerra
Experimental
Dissertação / Projecto de
CTerra
Investigação
(3 Items)

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

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

Semestral

252

T 28 + TP 42

9

Obrigatória

Semestral

168

TP 7 + TC 17,5 + PL
21

6

Obrigatória

Anual

420

O: 140

15

Obrigatória

Mapa II   2º ano/1º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território
A14.1. Study programme:
Environmental Geology, Geological Risks and Land Management
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/1º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/ 1 st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares Área Científica /
/ Curricular Units
Scientific Area (1)
Dissertação / Projecto
de Investigação
(1 Item)

CTerra

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

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

Anual

O: 280

30

840

Obrigatória

Perguntas A15 a A16
A15. Regime de funcionamento:
Diurno
A15.1. Se outro, especifique:
N/A
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A15.1. If other, specify:
N/A
A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respetiva(s) Ficha(s) Curricular(es)
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)
Maria da Conceição Freitas + César Andrade

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. 150kB):
<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 efetivo dos seus estudantes no
período de estágio e/ou formação em serviço.
A17.3. Indicação dos recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos
estágios e períodos de formação em serviço.
<sem resposta>
A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the inservice training
periods.
<no answer>

A17.4. Orientadores cooperantes
A17.4.1. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).
A17.4.1. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e seleção dos monitores de estágio e formação em serviço,
negociados entre a Instituição de ensino e as Instituições de formação em serviço.
<sem resposta>

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de
professores).
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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 / Instituição ou estabelecimento a Categoria Profissional Habilitação Profissional (1)/
Name que pertence / Institution
/ Professional Title
Professional Qualifications (1)

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 da Universidade de Lisboa
Campo Grande
1749016
Lisboa, Portugal
A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Pergunta A19  Despacho 155772014  Regulamento de Creditação ULisboa.pdf
A20. Observações:
O Programa de Mestrado em Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território foi lançado
e funcionou nos anos lectivos 2009/10, 2011/12, 2013/14 e 2015/16, respeitando a periodicidade bienal aprovada
no Departamento de Geologia da FCUL.
A abertura de apenas uma ou de ambas as unidades curriculares optativas tem respeitado as preferências dos
estudantes. O Grupo Opcional poderá incluir ainda outras unidades curriculares, a fixar anualmente pela FCUL,
sob proposta do Departamento responsável. 45 dos créditos obrigatórios na área científica de Ciências da
Terra, referemse à Dissertação/Projecto de Investigação.
Os titulares de ciclos de estudo em Geologia ou áreas afins com menos de 240 ECTS têm que efectuar
formação complementar; esta traduzse na aprovação em unidades curriculares de primeiro ciclo do
Departamento de Geologia, selecionadas pela comissão científica do mestrado, tendo em atenção a formação
prévia dos alunos.
No sentido de poder acolher profissionais em exercício, a componente formativa presencial distribuise ao
longo de 2 dias/semana e as actividades de campo são concentradas em dias acordados caso a caso.
As actividades formativas têm contado com a colaboração (não sistemática) de instituições públicas e
privadas relacionadas com a temática do curso. Esta colaboração consubstanciase em participações pontuais
na actividade lectiva, sob a forma de palestras, e na escolha de temas de dissertação ou projecto de
investigação relevantes para essas entidades.
A Dissertação/Projecto de Investigação tem obrigatoriamente a supervisão de um membro doutorado do
Departamento de Geologia, podendo ter coorientadores externos doutorados. A supervisão abrange todos os
trabalhos efectuados pelos mestrandos, incluindo a definição dos objetivos e do plano de trabalhos, o
cronograma, a fundamentação teórica, os trabalhos de campo e de laboratório, a análise, interpretação e
discussão de dados e redação do relatório final.
Em 2015/16 a FCUL, após autorização da A3ES, alterou o número de semanas de 15 para 14, a designação das
áreas científicas e, atendendo às sugestões das CAE, eliminou dos planos de estudos as horas de Orientação
Tutorial.
Fonte dos indicadores:
 5.1.“Caracterização dos estudantes”: RAIDES14  Inscritos 14/15;
 5.1.3. "Procura do ciclo de estudos": Nº de candidatos 1ª opção = nº de candidatos; nº de matriculados 1ª
opção, 1ª fase = número total de matriculados. Fonte: Unidade Académica (2015/16: dados provisórios);
 7.1.1. "Eficiência formativa": 2012/13 RAIDES13; 2013/14 RAIDES14; 2014/15 Dados provisórios.
 7.1.4. “Empregabilidade”: As respostas à empregabilidade foram obtidas através de um inquérito realizado a 9
alunos diplomados nos anos letivos 2011/12 e 2012/13. (5 respostas)
 7.3.4. “Nível de internacionalização”: RAIDES14  Inscritos 14/15.
A20. Observations:
The MSc programme in Environmental Geology, Geological Risks and Land Management started in the
academic year of 2009/10, with further editions in 2011/12, 2013/14 and 2015/16, according to the biennial
periodicity approved in the Geology Department of FCUL. The offer of one or both optional curricular units in
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each academic year respects the preferences indicated by the students. The group of optional curricular units
may be expanded to other disciplines, indicated by the FCUL scientific council, following proposal of the
department in charge. 45 of the 48 compulsory credits in the scientific area of Geology/Earth Sciences refer to
the Dissertation/Research Project curricular unit.
Applicants holding a degree in Geology or related areas with less than 240 ECTS must fulfill complementary
training; this translates in the conclusion of a number of courses of the 1st cycle in Geology offered by
Departamento de Geologia, indicated by the scientific commission of the MSc Programme, taking into account
the student’s academic and professional background.
In order to facilitate applications from professionals, the curricular training program is concentrated in two days
per week, with field work concentrated in timeslots agreed with the students.
Training activities included (non systematic) collaboration of professionals with activity in the course’s thematic
lines and working in the public and private sectors. This translates in teaching activity (lectures/seminars) and
proposal of dissertation themes of relevance to their institutions.
The Dissertation/Research Project is supervised by at least one staff member of the Department of Geology
holding a PhD degree, and eventually by external advisers also with a PhD degree. The supervision covers all
aspects of the work, including the definition of objectives and work plan, chronogram, theoretical fundamentals,
field and laboratory work, data analysis, interpretation and discussion and the writing of the final report.

1. Objetivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
Este ciclo de estudos visa a consolidação e o aprofundamento de conhecimentos:
. necessários à análise multiescala e integrada dos processos, produtos e sistemas geológicos e
geomorfológicos, em particular dos que se afiguram pertinentes a estudos de impacte ambiental e de
ordenamento do território, nomeadamente na zona costeira;
. indispensáveis à caracterização, monitorização e avaliação da perigosidade e risco geológico nas suas
diversas expressões;
. fundamentais ao reconhecimento das diversas implicações e aplicações do conhecimento geológico no
contexto das Mudanças Globais (nomeadamente climáticas);
. pertinentes para o desenvolvimento de estudos em património geológico;
. requeridos pela procura de soluções inovadoras ou mais eficientes para resolução de problemas já
identificados ou a identificar em diversos contextos geológicos;
. imprescindíveis ao desenvolvimento de competências para a prática autónoma de investigação.
1.1. Study programme's generic objectives.
This MSc course aims at consolidating and deepening knowledge:
. necessary for multiscale and integrated analysis of processes, products and geological and geomorphological
systems, in particular of those that are more relevant to environmental impact assessments and land
management, with emphasis in the coastal zone;
. essential for the characterization, monitoring and evaluation of geological hazards and risks;
. fundamental to recognize the varied suite of implications and applications of geological knowledge in the
context of Global Change (namely Climate Change);
. relevant for developing studies in the field of geological heritage;
. required to search for innovative and efficient solutions regarding environmental issues already identified or
anticipated in several geological contexts;
. essential to the development of skills required by autonomous research activities.
1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da Instituição.
A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa foi criada em 1911 com a dupla missão de ensino e de
promoção da investigação. Atualmente a missão da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa é
expandir os limites do conhecimento científico e da tecnologia, transferir esse conhecimento para a sociedade
e promover a educação dos seus estudantes através da prática da investigação.
O Programa de Mestrado em Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território, no seu
domínio de intervenção específico contribui para esta missão estruturante, oferecendo conteúdos curriculares
que aprofundam o conhecimento científico, nas suas vertentes fundamental e aplicada em continuidade com a
formação de 1º Ciclo em Geologia.
Este Programa representa uma atualização e uma autonomização, no contexto do Processo de Bolonha, da
especialidade em Ambiente, Riscos Naturais e Ordenamento do Território anteriormente afecta ao Programa de
Mestrado em Geologia que, por sua vez, expandiu parte da formação oferecida no extinto Mestrado em Geologia
Económica e Aplicada (cuja primeira edição data do início dos anos 80). Este trajecto tem vindo a ser
testemunhado por um elevado número de diplomados com o grau de Mestre em áreas de especialização no
âmbito da Geologia do Ambiente e Ordenamento do Território, nacionais e estrangeiros (maioritariamente de
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países de língua oficial portuguesa); resulta de um investimento, bem sucedido, no envolvimento de um corpo
docente com elevada experiência de investigação e de prática profissional e com estreita ligação a numerosas
entidades exteriores à Universidade, académicas e empresariais ou entidades tutelares do Ambiente e do
Território nacional.
A actualização dos curricula em temas e metodologias tem sido objecto de atenção permanente. Tal é
fundamental para: (1) adequar a formação aos novos desafios que a Sociedade coloca aos geocientistas no
contexto das alterações globais (nomeadamente climáticas) que afectam os sistemas geodinâmicos externos;
(2) responder às exigências decorrentes de uma nova percepção dos riscos naturais; e (3) lidar com a
crescente pressão antrópica sobre aqueles sistemas.
Este programa de mestrado, apesar de algumas características diferenciadoras, encontra paralelo em
formações do mesmo nível em Universidades do espaço europeu (e.g. Espanha, Reino Unido), com as quais
existem acordos de colaboração, que se materializam em intercâmbio científico e de formação. A investigação
na área do Curso, tradicionalmente desenvolvida no Centro de Geologia da Universidade de Lisboa (o qual
apoiou toda a actividade de investigação conducente à conclusão das dissertações de mestrado) decorre, após
integração em 2015, no Laboratório Associado Instituto D. Luiz.
A formação oferecida habilita ao exercício de funções técnicas ou de investigação em Qualidade Ambiental,
Avaliação de Perigosidade/Risco Geológico, Estudos de Impacte Ambiental, Ordenamento/Gestão Territorial,
entre outras.

1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's
mission.
The Faculty of Science of the University of Lisbon was created in 1911 with the double mission of teaching and
scientific research. Nowadays the mission of the Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa is to expand
the limits of science and technology, to transfer scientific knowledge into society, and to promote a research
based student education.
The Master's Program in Environmental Geology, Geological Risks and Land Management, contributes to this
structuring mission in its specific domain, offering curricula that deepen scientific knowledge in its fundamental
and applied aspects, ensuring continuity to the training offered by the 1st cycle (BSc) in Geology.
This Program became autonomous from, and updated, the specialty in Environment, Natural Risks and Land
Management of Master program in Geology, following the Bologna Process, which, in turn, expanded part of the
training previously offered by the MSc in Economic and Applied Geology (with first edition dating back to the
early 80s). This route yielded a large number of graduates holding a master's degree in the Environmental
Geology and Land Management fields of specialization, both Portuguese and foreigners (mostly from
Portuguesespeaking countries); it resulted from the well succeeded involvement of a highly qualified teaching
corps, with significant research experience and professional practice and from enduring links to numerous
institutions external to the University, developing academic or business activity and extending to administrative
entities with responsibilities in Environment and Land Management.
The updating of both curricular topics and of methodologies has been systematically addressed. This is
considered essential to: (1) adequately face new challenges of training that society poses to earth scientists in
the context of the ongoing global change (including climate change) affecting earth surface geodynamic
systems; (2) meet demands derived from a new perception of natural hazards/risks; and (3) cope with
increasing human pressure on those systems.
Despite some differentiation, this MSc Program closely resembles equivalent training offered by other European
(e.g. Spanish, UK) universities, with which there are collaboration agreements, materialized by scientific and
training exchanges. Research in this area has traditionally been developed in the Centro de Geologia da
Universidade de Lisboa (which supported all research activity leading to the conclusion of dissertations) and,
following a merging process in 2015, runs at present in the Associate Laboratory Instituto Dom Luiz.
The training offered by this Course enables the practice of technical or research activities on Environmental
Quality, Evaluation of Geological Hazards/Risks, Environmental Impact Studies and Planning / Land
Management, among others.
1.3. Meios de divulgação dos objetivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
O programa de mestrado em Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território é divulgado
na página web da FCUL (www.ciencias.ulisboa.pt), onde se pode encontrar um conjunto extenso de informação,
disponibilizada para os alunos e docentes em particular, mas também para o público em geral. Pretendese que
o principal meio de divulgação aos estudantes seja o próprio processo educativo, tanto pelos objetivos
definidos para as diferentes disciplinas, como e sobretudo, pelo contacto direto com especialistas nas diversas
áreas. O início do ano letivo é marcado por um encontro de integração dos novos estudantes, que junta os
estudantes mais avançados e os professores envolvidos neste programa de Mestrado, com o intuito de
informar sobre o funcionamento do curso e objectivos a atingir e para esclarecer dúvidas; pretende ainda
promover a interação não só entre os estudantes, como igualmente as ligações destes com os membros do
corpo docente.
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
Information on the degree in Environmental Geology, Geological Risks and Land Management is available on the
faculty website www.ciencias.ulisboa.pt; it includes a wide range of related information, made available to
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1a633dde12b7ea8b2ce1561e8d52461a&formId=b94446f11dad02fb290b56251459f658&la…
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students and teachers in particular but also to the general public.
It is expected that the educational process and outcomes will make the most important disclosure mechanisms
for students, through both the explanation of training goals and student’s contact with the dedicated teaching
staff.
At the beginning of each academic year, an integration meeting takes place, bringing together freshmen
students, with advanced students and teachers involved in the program. This event provides a means to
promote interaction among students and also to allow a closer connection among faculty members.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade
2.1 Organização Interna
2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudos, incluindo a sua aprovação, a
revisão e atualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.
O Conselho Científico (CC) é o órgão de gestão científica e cultural da FCUL. Compete ao CC pronunciarse
sobre a criação, alteração e extinção de ciclos de estudos e aprovar os planos de estudos que lhes estão
afectos, para além de definir os princípios que regem a distribuição do serviço docente. Intervêm também neste
processo o Conselho de Departamento responsável pelo ciclo de estudos, o Conselho Pedagógico e o Reitor.
O ciclo de estudos em Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território é da
responsabilidade do Departamento de Geologia (DG), uma subunidade orgânica reconhecida nos estatutos da
FCUL. A presidência do DG propõe a distribuição de serviço docente, posteriormente homologada pelo Diretor
da FCUL. As reestruturações curriculares são propostas pela coordenação do ciclo de estudos e presidência
do DG. Essas propostas são analisadas, discutidas e aprovadas pelo Conselho de Departamento antes do
envio ao CC.
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.
The Scientific Council (SC) is the scientific, cultural and strategic board of FCUL. This board decides on the
creation, modification and extinction of study cycles and approves both their curricula and the principles that
should guide teaching duties assignments. The Council of the Department responsible for the study cycle, the
Pedagogical Council and the Rector are also involved in these procedures.
The study cycle in Environmental Geology, Geological Risk and Land Managment is managed by the Department
of Geology (DG), a faculty subunit recognised in the FCUL statutes. The presidency of DG proposes the
allocation of teaching duties which is subject to the Director of FCUL final approval. The syllabus revisions are
proposed by the study cycle coordinators and by the President of DG. These proposals are analysed, discussed
and approved by the
Department Council prior to submission to the SC.
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 de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que afetam o processo de
ensino/aprendizagem e a sua qualidade é feita através de reuniões das comissões pedagógicas dos ciclos de
estudos bem como de reuniões do conselho pedagógico. Nas reuniões das comissões pedagógicas participam
representantes dos alunos e a comissão de coordenação do ciclo de estudos. Nelas se avalia e analisa o
funcionamento do ciclo de estudos. A avaliação das unidades curriculares possibilita que, em tempo útil, as
opiniões dos alunos sejam consideradas pelos docentes na melhoria do processo de ensino e aprendizagem.
Para o efeito, os alunos preenchem, no fim de cada semestre e antes da avaliação final, os inquéritos
pedagógicos. No final de cada semestre, a equipa docente envolvida em cada unidade curricular, analisa o seu
funcionamento e elabora um relatório final.
2.1.2. Means to ensure the active participation of teaching staff and students in decisionmaking processes that
have an influence on the teaching/learning process, including its quality.
Teachers and student’s participation in decisionmaking processes that affect the process of teaching / learning
and their quality is done through pedagogical committee meetings for cycles as well as pedagogical council
meetings. Pedagogical committee meetings include student representatives and the coordination committee of
the course. It assesses and analyzes the study cycle. The final evaluation of each curricular unit, allows that
reviews of students can be considered by teachers in improving teaching and learning. For this purpose,
students fill out at the end of each semester and before the final evaluation surveys teaching. At the end of each
semester, the teaching team involved in each curricular unit, analyzes their performance and prepare a final
report.
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2.2. Garantia da Qualidade
2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
O primeiro pilar da garantia da qualidade é a existência de uma relação de grande proximidade e confiança
mútua entre a coordenação do curso e os alunos que tem permitido detetar em tempo útil as dificuldades mais
prementes, e propor, em articulação com o corpo docente, soluções aos órgãos competentes. A qualidade do
ensino realizase de acordo com uma abordagem multinível (Unidade Curricular, Ciclo de Estudos,
Departamento e Unidade Orgânica) e procura articular as avaliações efetuadas de modo a produzir relatórios
de autoavaliação que contribuam para a sua melhoria contínua. Adicionalmente o Gabinete de Planeamento e
Controlo da Gestão (GPCG) tem como atribuições assegurar o funcionamento do sistema de avaliação,
implementar sistemas de qualidade e promover a informatização das unidades de serviço de acordo com a
estratégia e diretrizes emanadas dos órgãos de governo competentes.
2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme.
The first pillar of quality assurance is the existence of a very close relationship and mutual trust between the
program coordinator and the students, which has allowed the detection of the most important issues. From this
diagnosis, it proposes solutions to the competent bodies in close connection with the teaching staff.
The quality of teaching is carried out according to a multilevel approach (Curricular Unit, Study Programme,
Department and Organic Unit) and seeks to articulate the tests conducted in order to produce selfassessment
reports that contribute to their improvement. In addition, the Gabinete de Planeamento e Controlo da Gestão
have responsibility to ensure the functioning of the evaluation system , implementing quality and promote the
computerization of service units, according to the strategy and guidelines issued by the competent government
organ systems .
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
Instituição.
O sistema interno de garantia de qualidade (SIGQ) apresentase em 2 níveis: Na ULisboa, existe o “Gabinete de
Avaliação e Garantia da Qualidade” que acompanha as atividades relacionadas com a avaliação. Os princípios
da Garantia da Qualidade estão instituídos no documento Política de Garantia de Qualidade da ULisboa. Em
Ciências, existe o “Gabinete de Planeamento e Controlo da Gestão” estruturado em dois Núcleos: “Núcleo de
Planeamento, Avaliação e Gestão da Qualidade” e “Núcleo de Controlo de Gestão e Sistemas de Informação”.
Nos Estatutos de Ciências existe ainda uma “Comissão de Avaliação Interna e de Garantia de Qualidade” que
atua no âmbito do Conselho de Escola (CE). Esta comissão é presidida pelo Presidente do CE, integrando um
professor ou investigador, um estudante, um trabalhador nãodocente e uma personalidade externa.
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
The internal system of quality assurance appears in two levels: 1) In ULisboa, there is an operation unit called "
Gabinete de Avaliação e Garantia da Qualidade " which monitors activities related to the assessment of the
activities of ULisboa. Those principles are established by the document Política de Garantia de Qualidade da
Universidade de Lisboa. 2) FCULisboa has the “Gabinete de Planeamento e Controlo da Gestão” which includes
“Núcleo de Planeamento, Avaliação e Gestão da Qualidade” and “Núcleo de Controlo de Gestão e Sistemas de
Informação”. The statutes also includes “Comissão de Avaliação Interna e de Garantia de Qualidade” which
operates under the School Council. Is chaired by its President, and integrates a teacher or researcher, a
student, a worker and a nonteaching outer personality.
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
As práticas pedagógicas dos docentes são avaliadas, de forma generalizada, pelos alunos, através da
realização de inquéritos de satisfação, no contexto das unidades curriculares. O sucesso/insucesso dos alunos
é objeto de análise pela maioria dos docentes das unidades curriculares e pelos coordenadores dos cursos,
embora de modo informal. No final de cada semestre é produzido um relatório da unidade curricular, onde
constam informações relevantes para a análise do sucesso escolar da mesma. A verificação da
adequação/atualização dos conteúdos programáticos é feita anual ou trienalmente e realizamse reuniões dos
coordenadores com o conjunto dos docentes sempre que tal se revela necessário.
O Núcleo de Planeamento, Avaliação e Gestão da Qualidade gera anualmente um conjunto de indicadores sobre
os cursos, nomeadamente sobre o acesso/procura, o sucesso, o abandono, a internacionalização os
diplomados, entre outros.
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme.
Teachers’ pedagogical performances are evaluated by students through satisfaction surveys in the context of
curricular units. The success / failure of students is object of analysis by most of the teachers and by the
coordinators of the functional units. For each curricular unit, at the end of each semester is produced a report,
which contains relevant information to the analysis of the academic success. The verification of the adequacy /
update of the syllabus is done yearly or every three years and meetings are held whenever it is necessary.
The Núcleo de Planeamento, Avaliação e Gestão da Qualidade annually generates a set of indicators on the
courses, in particular on access / demand, success, school leavers, internationalization, graduates, among
others.
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2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade
http://www.ulisboa.pt/wpcontent/uploads/politicaGQUL.pdf
2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de melhoria.
A informação recolhida é processada pelos coordenadores que escrevem um relatório e o apresentam
anualmente no Conselho de Departamento no final de cada edição do ciclo de estudos. Incluemse dados
relevantes na avaliação do curso enquanto produto formativo, o que permite: a) comparar a cursos similares;
b)identificar necessidades, problemas e fragilidades e propor medidas correctivas; c) ponderar futuras
tomadas de decisão.
É também compilado um resumo do último ano letivo a partir dos relatórios das unidades curriculares, que
permite verificar se as mesmas se desenrolam na normalidade esperada. O objetivo principal é tomar, caso
necessário, medidas proactivas para a rápida resolução dos problemas detetados. A elaboração do relatório de
autoavaliação constitui também uma ocasião privilegiada para que se tome consciência dos elementos
positivos do ciclo de estudos, e também dos pontos menos conseguidos do ciclo de estudos e das formas
adequadas à superação das fragilidades detectadas.
2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions.
The information collected is processed by the coordinators who write a report to be presented to the
Department Council by the end of each edition of the study programme. The report includes relevant data to
evaluate the study cycle as a training/learning product that allows: a) the establishment of comparisons with
similar curricular programmes; b) the identification of current needs, problems and weaknesses, and the
corresponding corrective measures; c) the pondering of future decisions.
A summary of all the curricular unit reports are also compiled, to allow checking whether they went through as
expected. The main objective is to take, if necessary, proactive measures for a quick resolution of any detected
problems. The preparation of the self evaluation report is a privileged opportunity to become aware of the
positive elements, but also the less successful issues of the study cycle and the ways to overcome them.
2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
Em 2009/10, a Universidade de Lisboa foi avaliada pela EUA (European University Association). Os resultados
obtidos foram avaliados pelo painel do seguinte modo:
“But we want to stress here only the most important among them: a visionary, effective and inspiring
leadership: the commitment of its people (staff and students); and a positive atmosphere internally. (…) a
University with many qualities in teaching and research (…) the UL is heading in the right direction for its future”.
Acreditação Preliminar A3ES: N.º do Processo: CEF/0910/17727 (13122011).
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
In 2009/10, the University of Lisbon was evaluated by the European University Association. The results were
evaluated by the panel as follows: "But we want to stress here only the most important among them: a
visionary, effective and inspiring leadership: the commitment of its people (staff and students), and a positive
atmosphere internally. (...) The University with many qualities in teaching and research (...) the UL is heading in
the right direction for its future."
Preliminary Accreditation A3ES. Process: CEF/0910/17727 (13122011).

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
Arquivo biblioteca
2 Salas Arquivo de amostras
Biblioteca GeoFCUL
Laboratório ensaios geotécnicos
Laboratório corte e partição de rochas
Laboratório pulverização
Laboratório Separação de Minerais

Área / Area (m2)
37
255
110
37
45
14
30
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Laboratório Lâminas Delgadas
Laboratório Superfícies Polidas
Laboratório Microssonda Electrónica
Laboratório Isótopos Estáveis
Laboratório Análises Químicas
Laboratório RaioX
Laboratório Absorção Atómica e Cromatografia
7  Salas PósGraduação
Sala de Computação
3  Salas Microscopia
Laboratório Processos Costeiros
Laboratório Geotecnia e Geologia de Engenharia
Laboratório Processamento de Sondagens
Laboratório de Análises de Águas
Laboratório Propedêutico de Sedimentologia
Laboratório Propedêutico
Laboratório Microscopia e Análise de Imagem
Laboratório Nannofósseis
Laboratório Estratigrafia e Micropaleontologia
Laboratório Sedimentologia
Laboratório Paleontologia
Salas convencionais para aulas teóricas e teóricopráticas
Biblioteca Geral FCUL

30
26
44
46
40
38
51
236
69
207
41
55
20
37
80
80
20
19
41
44
37
30
0

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
Agitador magnético (3) + Agitador para análise granulométrica (7)
Analisador de Partículas por difracção de LASER  Malvern
Arca congeladora (2) + Frigrífico c/ congelador (2)
Balança de precisão (13) + Balanças (4)
Bidestilador (1) + Destilador (1) + Desionizador (2) + Destilador de Kjeldahl (1)
Bússolas (58) + Curvímetros (5)+ Planímetros (3) + Estereoscópio de espelhos (15) + GPS (7) + DGPS (4) + Estação Total
(2)
Calcímetro EIJKELKAMP
Câmara de vácuo com duas bombas (1)
Centrifugadoras
Colecção de Padrões Geoquímicos Internacionais
Colunas de Peneiros para análise granulométrica
Computador de secretária  ensino (49) + Computador portátilensino(12) + Plotter grande formato (1)
Contador de pontos SWIFT
Cromatógrafo Iónico Dionex (1) + Cromatógrafo gasoso PerkinElmer(1)
Difractómetro de RX (DRX) Phillips (1) + Sistema de refrigeração (1) + Compressor (1)
Difractómetro de RX portátil Rigaku Miniflex II
Sonda para extracção de amostras cilíndricas (1) + Equipamento de abertura de sondagens (3) + equipamento sondagens
manuais (7) + percutor eléctrico + gerador (1)
Equipamento de vídeo (1) + Datashow (5) + Retroprojector (6)
Conjunto de equipamentos para preparação de amostras sedimentológicas
Equipamento para preparação de macrofósseis (2) e nanofósseis (1)
Equipamentos de execução de lâminas delgadas e polidas (1), secções polidas (1)
Espectrofotómetro de Absorção Atómica Varian (1) + sistema de gases (1) + compressor (1)
Espectrómetro de Fluorescência de RX Phillips (1) + prensa hidráulica para execução de pastilhas prensadas para FRX (1)
+ sistema de refrigeração (1) + compressor (1)
Espectrómetro de Massa para isótopos estáveis com sistema laser para extracção de O2 e analisador elementar
Espectrómetro Portátil de Infravermelhos PIMA (1) + Espectrómetro de infravermelhos FTIR (1)

Número
/
Number
10
1
4
17
5
94
1
1
5
1
10
62
2
2
1
1
13
12
1
3
2
1
1
1
2
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Estufa (6) + Estufa de grande capacidade (5) + Mufla (4)
Georadar
Hote (8) + Hote revestida a teflon para ácidos fortes (2)
Liofilizador
Lupa binocular (26) + Lupa binocular de investigação (15) + Lupas de campo (23)
Microscópio com sistema video de projecção (1) + Microscópio de inclusões fluidas (1) + Microscópio petrográfico de
investigação (8) com câmara para aquisição de imagem digital (4)
Microscópio petrográfico propedêutico de luz reflectida (13) + Microscópio petrográfico propedêutico de luz transmitida (35)
Microssonda Electrónica Jeol
Serras de corte (3) + Prensas de partição (2) + Moinhos (maxilas, ágata e planetário) (3) + Sistemas de refrigeração (2)
Separador electromagnético de Franz
Analisador de carbono orgânico total (1) + Analisador elementar CHNOS (1) + Analisador de retenção de humidade pelo solo
(1)
Tituladores manuais(5) + Titulador automático (1)
Potenciómetro de bancada (3) + eléctrodos de pH (3) + eléctrodo selectivo de NH4 (1)
Potenciómetros de Campo (pH, condutividade, Eh) (5) + Condutivímetros de campo (4) + Sondas O2 (3) + Turbidímetro (1)
+ Disco de Sechi (1) + garrafa van Dorn (1)
Licenças de Software de estação fotogramétrica digital
Licenças de Software: Matlab, ArcGIS, Surfer, AquaChem 5.1., Sistema Operativo Windows, Microsoft Office, Adobe
Acrobat, SPSS, PHREEQC Interactive; FEFLOW, RockWare GIS, GMS
Colecções didáticas de fósseis, minerais e rochas (25)+lâminas delgadas de minerais e rochas (11); colecções de
referência de minerais pesados (1), minerais opacos (1) e microfósseis (1); colecção de estereo pares de fotografias
aéreas de Portugal (continente e ilhas) (1); colecção de Cartas Topográficas e Geológicas de Portugal (continente e ilhas)
(2); colecção de modelos cristalográficos (1)
Acervo biblioteca: livros, actas de congressos, teses de doutoramento e mestrado (4500); revistas de especialidade (80)
Draga van Veen e de molas (2)
Transdutores de pressão (5) + ADP (1)

15
1
10
1
64
10
48
1
10
1
3
6
7
15
1
184

45
4580
2
6

3.2 Parcerias
3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
No âmbito do Mestrado estabeleceuse em 2011 um Acordo Bilateral de Cooperação entre a UL e a
Universidade de Cantábria, ao abrigo ERASMUS (LLL programme: HIGHER EDUCATION), que tem sido
renovado. Existe também colaboração (não formalizada) com a Universidade de Dundee (Water Hazards, Risk
& Resilience MSc), visando mobilidade de docentes e estudantes (em 2014/2015 esta colaboração traduziuse
na estadia na FCUL e acompanhamento dos trabalhos de tese do estudante escocês John Simpson, que
versaram o estudo de um troço costeiro nacional). As unidades curriculares deste Mestrado têm sido
frequentadas por alunos estrangeiros (embora sem candidatura formal ao curso) ao abrigo dos acordos
ERASMUS do Departamento de Geologia.
3.2.1 International partnerships within the study programme.
In 2011 a bilateral Agreement for Cooperation was established between the UL and the University of Cantabria,
running under the auspices of the ERASMUS (LLL: HIGHER EDUCATION) program, that is still in force. Though
not formalized, another cooperation agreement exists with the University of Dundee’s MSc program in Water
Hazards, Risk & Resilience, aiming at promoting interinstitutional mobility of teachers and students (in
2014/2015 this collaboration resulted in the visit to FCUL of a Scottish student (John Simpson) for joint work in
the scope of his MSc thesis, that addressed the study of a national coastal sector. The curricular units of this
MSc course have been attended by foreign students under the auspices of ERASMUS mobility agreements
celebrated with the Department of Geology.
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.
Até à data, não se estabeleceram parcerias formais com instituições ou empresas nacionais. No entanto, no
âmbito da leccionação de algumas temáticas (em contexto de sala de aula e no campo) e, principalmente, da
Dissertação/Projecto de Investigação, temse contado com a colaboração de especialistas de instituições
públicas e privadas (e.g. APA, IP; ITN/UL; A. Porto de Lisboa; LNEC; IH; Biodesign). Os temas de algumas
dissertações são, também, escolhidos em convergência com os interesses destes utilizadores finais na
investigação aqui desenvolvida.
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
Although cooperation agreements with national institutions or companies were not formalized, collaboration of
experts of public and private institutions has been frequently established, in lectures and, mainly, in thesis
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/research projects cosupervising and hosting (e.g. APA, IP; ITN/UL; A. Porto de Lisboa; LNEC; IH; Biodesign).
The themes selected for dissertations are in cases, chosen to meet the needs of those stakeholders which
directly benefit from the investigation undertaken.
3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
A disciplina de Sistemas de Informação Geográfica Aplicados é comum ao mestrado em Geologia Aplicada,
oferecido pelo Departamento de Geologia em anos alternados com o mestrado em Geologia do Ambiente,
Riscos Geológicos e Ordenamento do Território.
A disciplina de Modificações Ambientais em Sistemas Costeiros tem sido frequentada por alunos do Mestrado
em Geografia Física Aplicada ao Ordenamento do Território (da responsabilidade do IGOT, UL) e por alunos do
Mestrado em Ciências do Mar (sediado na FCUL). A disciplina de Paleoecologia tem sido frequentada
igualmente por alunos deste último curso.
3.2.3 Intrainstitutional colaborations with other study programmes.
The curricular unit of Applied Geographic Information Systems is shared with the MSc course in Applied
Geology, which is offered in alternate years with the MSc course in Environmental Geology, Geological Risks
and Land Management.
The curricular unit Environmental Changes in Coastal Environments Systems has been attended by students of
the Physical Geography applied to Land Management MSc course (offered by IGOT, UL) and also by students of
the MSc course in Marine Sciences (FCUL). Moreover, the curricular unit of Palaeoecology, has also been
attended by students of the latter.

4. Pessoal Docente e Não Docente
4.1. Pessoal Docente
4.1.1. Fichas curriculares
Mapa VIII  Maria Da Conceição Pombo De Freitas
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Da Conceição Pombo De Freitas
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Lisboa
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Mário Abel Carreira Gonçalves
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Abel Carreira Gonçalves
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Lisboa

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1a633dde12b7ea8b2ce1561e8d52461a&formId=b94446f11dad02fb290b56251459f658&l…

15/55

30/12/2015

ACEF/1516/17727 — Guião para a autoavaliação

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências
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  César Augusto Canêlhas Freire De Andrade
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
César Augusto Canêlhas Freire De Andrade
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Lisboa
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Rui Pires De Matos Taborda
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Pires De Matos Taborda
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Lisboa
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Mário Albino Pio Cachão
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Albino Pio Cachão
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Lisboa
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências
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  Francisco Manuel Falcão Fatela
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco Manuel Falcão Fatela
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Lisboa
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências
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 Cristina De Sousa Cabral
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Cristina De Sousa Cabral
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Lisboa
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências
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  Ana Cristina Costa Neves Dos Santos Azeredo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Cristina Costa Neves Dos Santos Azeredo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Lisboa
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências
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  Carlos Alberto Pires Fernandes Marques Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Alberto Pires Fernandes Marques Silva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Lisboa
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências
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  João Manuel Lopes Cardoso Cabral
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Manuel Lopes Cardoso Cabral
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Lisboa
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  José Eduardo De Oliveira Madeira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Eduardo De Oliveira Madeira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Lisboa
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências
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  António Pedro Valério Brum Da Silveira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Pedro Valério Brum Da Silveira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Lisboa
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências
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  Fátima Cristina Gomes Ponte Lira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fátima Cristina Gomes Ponte Lira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Lisboa
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências
4.1.1.4. Categoria:
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Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Fernando Manuel Silva Da Fonseca Marques
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Manuel Silva Da Fonseca Marques
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Lisboa
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências
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
Maria Da Conceição Pombo De
Freitas
Mário Abel Carreira Gonçalves
César Augusto Canêlhas Freire
De Andrade
Rui Pires De Matos Taborda
Mário Albino Pio Cachão

Grau /
Degree

Área científica / Scientific Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Doutor

Geologia

100

Ficha submetida

Doutor

Geologia

100

Ficha submetida

Doutor

Geologia

100

Ficha submetida

Doutor
Doutor

Geologia
Geologia
Oceanographie / Paleoceanographie
(Geologia Marinha)
Geologia
Geologia, Especialidade em
Paleontologia e Estratigrafia

100
100

Ficha submetida
Ficha submetida

100

Ficha submetida

100

Ficha submetida

100

Ficha submetida

Doutor

Geologia. Paleontologia e Estratigrafia

100

Ficha submetida

Doutor

Geologia

100

Ficha submetida

Doutor

Geologia

100

Ficha submetida

Doutor

Geologia  Geodinâmica Interna

100

Ficha submetida

Doutor

Georrecursos

Doutor

Geologia

Francisco Manuel Falcão Fatela Doutor
Maria Cristina De Sousa Cabral
Ana Cristina Costa Neves Dos
Santos Azeredo
Carlos Alberto Pires Fernandes
Marques Silva
João Manuel Lopes Cardoso
Cabral
José Eduardo De Oliveira
Madeira
António Pedro Valério Brum Da
Silveira
Fátima Cristina Gomes Ponte
Lira
Fernando Manuel Silva Da
Fonseca Marques

Doutor
Doutor

Ficha submetida
100

Ficha submetida

1300
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<sem resposta>
4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes ETI)
4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos
4.1.3.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff
Corpo docente próprio / Full time teaching staff
Nº / No. Percentagem* / Percentage*
Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time teachers: 13
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): 13
100

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado
4.1.3.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff
ETI
Percentagem*
/
/ Percentage*
FTE

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos
13
(ETI) / Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE):
Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais
do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional experience and competence, in 0
the main areas of the study programme (FTE):

100
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 / Percentagem* /
FTE Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três
13
anos / Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three years:
Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching
0
staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):

100
0

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5
4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente
atualização
Os procedimentos e critérios de avaliação específicos da ULisboa submetemse ao Despacho n.º 12292/2014,
de 6 de outubro.
4.1.4. Assessment of teaching staff performance and measures for its permanent updating
The procedures and ULisboa’s specific criteria evaluation, are submitted by order n.º 12292/2014, of 6 October.
4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://www.fc.ul.pt/sites/default/files/fcul/institucional/siadap/Aval_Doc_ULisboa.pdf

4.2. Pessoal Não Docente
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4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos.
Os trabalhos desenvolvidos no âmbito do Mestrado em Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e
Ordenamento do Território, e fundamentalmente na Dissertação/Projecto de Investigação, contam com o apoio
ocasional de 3 técnicos superiores alocados aos laboratórios do Departamento de Geologia, contratados em
tempo integral, e ainda com o apoio de uma Investigadora Auxiliar do Departamento de Geologia, especialista
em Geoquímica. Na vertente administrativa, o curso é apoiado por 2 técnicas superiores, em tempo integral, na
secretaria do Departamento de Geologia, parcialmente alocadas ao ciclo de estudos; à biblioteca
departamental está alocada uma técnica superior contratada em tempo integral.
Nos Serviços Centrais da FCUL e em especial no Gabinete de Estudos Pósgraduados, contase com a
colaboração de 10 funcionários em tempo integral, esporadicamente alocados ao ciclo de estudos.
4.2.1. Number and work regime of the nonacademic staff allocated to the study programme.
Support to activities of the MSc degree in Environmental Geology, Geological Risks and Land Management,
especially during the Dissertation/ Research Project, is ensured by 3 highly qualified lab technicians of the
Department of Geology working in fulltime and 1 Researcher Assistant specialized in Geochemistry.
Administrative procedures are handled by 2 fulltime administration officers of the Department of Geology,
partially allocated to the course and one librarian.
Ten fulltime administrative staff members of FCUL and especially of the FCUL Office of Postgraduate Studies,
also support the course.
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos.
Os três técnicos superiores referidos no ponto anterior possuem Doutoramento em Geologia (1), Doutoramento
em Química (1) e Mestrado em Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território (1). A
Investigadora Auxiliar é Doutorada em Química. Todo o pessoal administrativo e de biblioteca possui também
habilitação superior.
4.2.2. Qualification of the nonacademic staff supporting the study programme.
All lab technicians mentioned above hold a PhD degree in Geology (1), Chemistry (1) and a MSC degree in
Environmental Geology, Geological Risks and Land Management (1). The Research Assistant also holds a PhD
degree in Chemistry. The administrative staff involved (Geology Department and FCUL) has higher education
qualifications.
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
Na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa é aplicado, aos trabalhadores não docentes e não
investigadores, o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública
(SIADAP), nomeadamente o SIADAP 3, regulamentado pela Lei n.º 66B/2007, de 28 de dezembro (alterada pelas
Leis n.ºs 64A/2008, de 31 de dezembro, 55 A/2010, de 31 de dezembro e 66B/2012, de 31 de dezembro).
4.2.3. Procedures for assessing the nonacademic staff performance.
At the Faculty of Sciences of the University of Lisbon the Integrated System of Management and Performance
Assessment in Public Administration (SIADAP) is applied to personel not involved in teaching and research
activities, namely the SIADAP 3, regulated by Law n. 66B/ 2007, December 28th (amended by Law n. 64A/
2008, December 31st, 55A/ 2010, December 31st and 66B/2012, December 31st).
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
O Núcleo de Avaliação e Formação de Pessoal Não Docente do Departamento de Recursos Humanos dos
Serviços Centrais da ULisboa (NAF) tem a seu cargo a promoção da formação profissional para a Universidade
de Lisboa (ULisboa), permitindo aos seus colaboradores a atualização e aquisição de competências
imprescindíveis ao desempenho das suas funções; para tal o NAF tem cooperado com estruturas internas e
externas à ULisboa, estabelecendo parcerias com entidades formadoras, tendo recentemente procurado
constituir equipa formativa própria.
Para além da disponibilização dos cursos da responsabilidade do NAF, os trabalhadores da Faculdade de
Ciências da ULisboa frequentam também ações de formação em entidades externas à FCUL, como, por
exemplo, o INA.
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the nonacademic staff.
The Unit for Evaluation and Education of Nonteaching Staff (NEE) included in the Human Resources
Department of the ULisboa Central Services is responsible for the promotion of vocational training in the
University of Lisbon, allowing employees to update and develop skills essential to the performance of their
duties. The NEE cooperates with training entities, internal and external to the University, having recently initiated
the building of its own dedicated team. Besides NEE, the University staff also attends training sessions
promoted by external public entities, such as INA.
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5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem
5.1. Caracterização dos estudantes
5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género e idade
5.1.1.1. Por Género
5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender
Género / Gender
Masculino / Male
Feminino / Female

%
48.5
51.5

5.1.1.2. Por Idade
5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age
Idade / Age
Até 20 anos / Under 20 years
2023 anos / 2023 years
2427 anos / 2427 years
28 e mais anos / 28 years and more

%
0
36.4
30.3
33.3

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
1º ano curricular do 2º ciclo

Número / Number
6
6

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

N.º de vagas / No. of vacancies
N.º candidatos 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase
candidates
Nota mínima do último colocado na 1ª fase / Minimum entrance mark
of last accepted candidate in 1st fase
N.º matriculados 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase
enrolments
N.º total matriculados / Total no. enrolled students

Penúltimo ano / One
before the last year
20

Último ano/
Last year
0

Ano corrente /
Current year
20

12

0

8

12

0

12

12

0

6

12

0

6

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)
O mestrado em Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território, teve edições em
2007/2008, 2009/2010, 2011/2012, 2013/2014 e 2015/2016, com 7, 14, 17, 12 e 6 alunos inscritos no curso,
respectivamente. O número de estudantes inscritos em cada edição do curso é diferente do número de
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inscritos nas unidades curriculares, por estas serem frequentadas por alunos de mobilidade e de outros
cursos. As preferências dos alunos distribuemse equitativamente pelas duas disciplinas de opção.
Na secção 5.1.2. apenas o campo relativo ao 1º ano foi preenchido devido à abertura deste mestrado em anos
alternados. Os estudantes participantes neste curso provêm essencialmente dos dois ramos da Licenciatura
em Geologia da FCUL (86%), sendo maioritariamente recémlicenciados. Os restantes 14% são licenciados em
Geologia, Geografia, Química e Ciências do Mar pelas Universidades do Porto, Coimbra, Algarve, ICSHUNova
de Lisboa, IGOT e FCUL (ULisboa), Moçambique e Cabo Verde. Uma parte dos estudantes interrompeu a
actividade profissional ou acumulou com ela a frequência desta formação pósgraduada. Os temas de
dissertação de mestrado concluídos inseremse em áreas diversas, concorrentes para 1) o Ordenamento do
Território, nomeadamente de dimensão municipal; 2) Caracterização e Avaliação de Riscos Geológicos,
nomeadamente associados à instabilidade de vertentes/arribas, sismicidade/neotectónica, inundação costeira
(incluindo tsunamis), morfodinâmica de barras de maré, erosão de praias e monitorização costeira; 3)
Caracterização Ambiental, nomeadamente associada à evolução (paleo) ambiental de ambientes litorais em
relação com alterações climáticas, utilizando indicadores de micropaleontologia/geoquímica/sedimentologia ou
contaminação/poluição; 4) Caracterização e avaliação do Património Geológico.
5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the students’ distribution by the
branches)
The MSC course in Environmental Geology, Geological Risks and Land Management was offered in 2007/2008,
2009/2010, 2011/2012, 2013/2014 and 2015/2016, and has been attended by 7, 14, 17, 12 and 6 students,
respectively. The number of students registered in each course edition is different from the number of students
attending the curricular units due to the incorporation of ERASMUS students or students enrolled in other UL
Master courses. The optional curricular units have been equally chosen by the students.
In section 5.1.2 only the field relative to the 1st year was filled given that the course is offered in alternate years.
The majority (86%) of the enrolled students are graduated in Geology by FCUL (in both branches of the BSc), and
applied to the MSc shortly after graduation. The other 14% graduated in Geology, Geography, Chemistry and
Marine Sciences at the Universities of Porto, Coimbra, Algarve, ICSHUNova de Lisboa, IGOT and FCUL
(ULisboa), Mozambique and Cape Vert. Part of the students temporarily broke of professional activities to
complete the Course or accumulated both activities. The Dissertation themes are widescoped and contributing
to the areas of Land Management, namely in its municipal dimension; Characterization and Evaluation of
Geological Risks, namely associated with cliff/slope instability, seismicity and neotectonics, coastal inundation
(including tsunamis), tidal inlet morphodynamics, beach erosion and coastal monitoring; Environmental
characterization, namely related with climate change, sea level rise and (paleo)environmental changes of
coastal environments using micropaleontological/geochemical/ sedimentologica proxies, and
contamination/pollution; characterization and evaluation of Geologica Heritage.

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 FCUL existem estruturas de apoio pedagógico das quais se destacam o Conselho Pedagógico (CP) e o
Gabinete de Aconselhamento Psicológico (GAPsi). O CP é o órgão de coordenação central das atividades
pedagógicas, tendo como competências principais: promover, analisar e divulgar a avaliação pelos estudantes,
do desempenho dos cursos, do ponto de vista pedagógico e das infraestruturas e propor as medidas
necessárias à resolução de eventuais problemas. O GAPsi tem como principal função o acompanhamento
psicopedagógico e/ou terapêutico especializado. O GAPsi é formado por uma equipa de 2 psicólogos e
encontrase aberto a estudantes, docentes e funcionários não docentes.
A Comissão Pedagógica do Ciclo de Estudos é o órgão que monitoriza com maior atenção a dinâmica
pedagógica do ciclo de estudos. Nesta comissão participam o coordenador(es) e aluno(s) em igual número. O
coordenador serve também de ponte de contacto entre os outros alunos e professores.
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
Among the educational support structures in FCUL, the Pedagogical Council (CP) and the Office of Counseling
Psychology (GAPsi) worth to be mentioned here. The CP is the central coordinating board of educational
activities, with core competencies on: promoting, analyzing, disseminating and feeding back the students
opinion on the course performance, in the pedagogic and infrastructures components and proposing the
measures for resolution of identified problems. The GAPsi’ main function is to supply psychologic support
and/or therapeutic counseling. Two psychologists constitute the GAPsi team, and this office welcomes students,
teachers and nonteaching staff. The pedagogic committee for the MSc programme closely monitors its
pedagogic dynamics. The committee is composed by the cycle’s coordinators and students in equal number.
The coordinator also acts as a bridge between other students and the teaching staff.
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
No início de cada ano letivo, a FCUL e os Departamentos realizam sessões de recepção e informação aos
novos alunos para a sua integração na comunidade académica. Estas sessões procuram promover a
socialização entre todos os alunos e dar a conhecer o corpo docente. Existem ainda vários projetos ligados ao
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GAPsi que visam a integração dos estudantes na comunidade académica, nomeadamente o PAF (Programa de
Adaptação à Faculdade), o TUPALOP (Programa de Tutoria para alunos dos PALOP), o PPE (Programa de
Promoção do Estudo), o mentorado para alunos ERASMUS e um programa de voluntariado enquadrado na
Comissão de Acompanhamento a alunos com Necessidades Educativas Especiais. Também a Associação de
Estudantes representa e defende os interesses dos estudantes e promove atividades desportivas e eventos
culturais e recreativos, com vista à obtenção das melhores condições de desenvolvimento científico,
desportivo, social e cultural.
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
At the beginning of each academic year, FCUL and its Departments perform wellcoming and information
sessions for new students in view of their integration in the academic community. These sessions promote
socialization among all students and introduce the teaching staff. There are also several projects related to
GAPsi aiming at the integration of the new students in the academic community, namely the PAF (Program for
Adaptation to College), the TUPALOP (mentoring program for PALOP students), the PPE (Promotion Program of
Study), the mentoring program for ERASMUS students and a volunteer program linked with the monitoring
committee to tutoring students with Special Educational Needs. Also the students ‘union represents and
defends the students interests, and promote sports activities and cultural and recreational events in order to
ensure the best conditions for scientific, sporting, social and cultural life.
5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
No que concerne a financiamento aos estudantes mais carenciados, a FCUL, através dos Serviços de Ação
Social da Universidade de Lisboa (SASUL), tenta garantir que nenhum aluno seja excluído da instituição por
incapacidade financeira. A FCUL disponibiliza aos seus alunos/diplomados um serviço de inserção profissional,
enquadrado no Gabinete de Mobilidade, Estágios e Inserção Profissional, cuja missão é assegurar a ligação
entre os diplomados e o mercado de trabalho, promovendo a sua inserção na vida ativa e acompanhandoos no
seu percurso profissional inicial. São duas as áreas de atuação: Inserção Profissional e Empregabilidade. Na
inserção profissional são prestados serviços como: Portal de Emprego da FCUL; pesquisa e divulgação de
oportunidades de emprego/estágio; atendimento personalizado a alunos/diplomados/entidades empregadoras;
divulgação e atualização de conteúdos na página do emprego. Na área de empregabilidade, procurase
acompanhar o percurso profissional dos diplomados.
5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.
In what concerns students with economic needs, FCUL tries to ensure that no one is excluded due to financial
problems, through the Social Services of the University of Lisbon (SASUL). The FCUL offers its students /
graduates an employability service provided by the Mobility, Training and Professional Integration Office whose
mission is to ensure the link between graduates and the labour market, thus promoting their integration into
working life, accompanying them in their initial careers. The office acts in two main areas: Employability and
Professional Integration. Regarding employability, the services provided are the following: FCUL’s Employment
Portal; search and dissemination of job opportunities/internships; personal guidance for
students/graduates/employers; dissemination and updating of the employment page contents. In the area of
employability, the office seeks to monitor the career paths of FCUL graduates.
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem.
No final de cada semestre os estudantes preenchem os inquéritos pedagógicos que são posteriormente
analisados pelo Núcleo de Planeamento, Avaliação e Gestão da Qualidade de Ciências (NUPAGEQ). Desde 2013
existe uma plataforma de consulta dos resultados dos Inquéritos Pedagógicos que possibilita, mediante
autenticação, qualquer aluno, docente ou funcionário consultar, na sua página pessoal, os resultados dos
inquéritos das unidades curriculares de um determinado semestre e ano letivo. Os resultados estão disponíveis
na forma de tabela de frequências, gráfico circular, gráfico de barras (ou histograma), para todas as perguntas
do Inquérito.
As u.c. cujos resultados dos inquéritos fiquem aquém dos objetivos, são referenciadas para melhoria. O
Presidente de Departamento, em articulação com o coordenador do curso responsável pela u.c. analisa o
respectivo relatório e demais informação disponível. Se necessário, é acordado um plano de melhoria com o
docente responsável pela u.c. em causa.
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
At the end of each semester students must fill the pedagogical surveys which are then analyzed by the Núcleo
de Planeamento, Avaliação e Gestão da Qualidade de Ciências. In 2013 an intranet platform was made available,
with the results of the Pedagogical surveys that enables, after authentication, any student, teacher or staff to
see the results of courses for a particular semester and school year, on their personal page. The results are
available in the form of frequency tables, pie charts, bar chart s(or histograms), for all questions.
Those curricular units whose survey results are unsatisfactory, are referenced for improvement. The
Department chairman and the course coordinators examine the available information and if necessary, the
teacher is in charge of subject is contacted and invited to make the required changes.
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5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
O Gabinete de Mobilidade, Estágios e Inserção Profissional exerce as suas competências no domínio da
dinamização da mobilidade de estudantes e do pessoal de Ciências. Ao Gabinete compete a divulgação e
promoção das candidaturas aos programas internacionais relevantes e incentivar o intercâmbio entre Ciências
e as Universidades estrangeiras, proporcionando assim experiências internacionais enriquecedoras a
estudantes, docentes e não docentes.
Cada Departamento tem um ou mais Coordenadores ERASMUS/Mobilidade que acompanham os processos
dos alunos Outgoing e Incoming, assegurando o reconhecimento dos planos de estudos e dos créditos ECTS.
Ciências tem acordos ERASMUS com 135 instituições, em 24 países diferentes.
Como referido anteriormente, este Mestrado mantém relações bilaterais com universidades estrangeiras,
nomeadamente Cantábria e Dundee.
5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
The scope of the Mobility Office is the mobility of students, teachers and staff.
The Office assures this by promoting activities within European and international programs particularly in the
context of mobility programs. At the same time it enhances and supports the cooperation between partner
Universities, providing enriching international experiences to students, teachers and staff.
In each Department, one or more Erasmus/Mobility coordinator is appointed to give support to both Outgoing
and Incoming students ensuring the recognition of the study plans and ECTS credits. FCULisboa has ERASMUS
agreements with 135 institutions in 24 different countries.
As mentioned above, this MSc course maintains bilateral cooperation with foreign universities, namely
Cantábria and Dundee.

6. Processos
6.1. Objetivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos
6.1.1. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objetivos e medição do seu grau de cumprimento.
O curso visa formar profissionais em Geologia Ambiental, focando as componentes de Ordenamento, Riscos e
Impactes e os processos geológicos a escalas temporais curtas. Dada a sua abrangência temática, a
aprendizagem especializada fazse na Dissertação/PI.
Pretendese que os diplomados: aprofundem conhecimentos face à formação anterior; usem conhecimento
adquirido na resolução de problemas novos; ganhem autonomia no equacionamento de questões ambientais e
na busca de soluções/metododologias para a sua exploração/resolução; treinem o trabalho em equipa e fiquem
aptos a integrar grupos de trabalho multidisciplinares com objectivos comuns, para os quais contribuam com a
componente geológica; desenvolvam a capacidade de sintetizar e transmitir informação a audiências
especializadas e não especializadas, de forma clara e rigorosa, recorrendo a linguagem apropriada.
Estas capacidades/aptidões/competências, são desenvolvidas através da aquisição de conhecimentos
teóricos, da resolução de exercícios de aplicação recorrendo nomeadamente a ferramentas de cálculo
numérico e de trabalho de campo, elaboração de relatórios síntese e apresentação/discussão de resultados. Os
estudantes trabalham individualmente ou em grupo, de acordo com os temas abordados.
A aceitação dos diplomados no mercado de trabalho é medida indireta do grau de cumprimento dos objetivos
do curso.
6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and
measurement of its degree of fulfillment.
The course aims at training professionals in Environmental Geology, focusing on aspects of land management,
risk and environmental impacts, and considering geological processes at short timescales. Given the many
subjects embraced in the course, the specialization is achieved essentially in the Dissertation module. Graduate
students should: have increased their body of knowledge ; be able to use previous knowledge to address new
problems; acquire autonomy in equating environmental issues/problems and searching/selecting
methods/solutions to solve them; practice team work and enhance their potential of contributing with the
geological perspective to address environmental issues shared by multidisciplinary working groups; develop
the ability of transmitting scientific information to specialized and nonspecialized audiences, using appropriate
language. Development of these competencies/skills is achieved through acquisition of new or indepth
knowledge, resolution of application exercises using quantitative tools and field work, preparation of abridged
reports and presentation/discussion of results. Students are required to work individually or in group, according
to the themes approached.
The acceptance of graduates in the labor market is a proxy of the achievement of the course’s objectives.
6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a atualização científica e de métodos de trabalho.
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Os conteúdos curriculares do curso mantêm na essência a estrutura inicialmente proposta; são coerentes com
programas bem estruturados, internamente consistentes nos objectivos, conteúdos, metodologias e
avaliação. No entanto, aqueles conteúdos são objeto de adaptação parcial, em função dos interesses dos
estudantes em cada edição do curso e do feedback obtido de edições anteriores, procurando minimizar a
distância entre objectivos de ensino e aprendizagem e o resultado efectivamente conseguido. A actualização
científica dos temas e conteúdos do ciclo de estudos, é assegurada pela incorporação explícita quer da
investigação desenvolvida pelo corpo docente quer pela aplicação desses resultados a solicitações concretas
da Sociedade e ainda pela intervenção de profissionais convidados.
6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
The MSc curricular contents maintain in essence the structure initially proposed; they are internally consistent
in terms of objectives, contents, methods and assessment. However, in each academic year, they are partially
adjusted, to meet expectations of enrolled students and to include feedback of previous editions, aiming at
shortening the distance separating teaching/learning objectives from outcomes effectively achieved. The
scientific updating is ensured via the explicit incorporation of the research developed by the teaching staff and
its application to meet stakeholders’ demands in consultancy projects; in addition, this updating is also
materialized by inviting professionals to intervene in different curricular units.

6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. Ficha das unidades curriculares
Mapa X  Dissertação / Projecto de Investigação (GARGOT) / Dissertation/Research Project (GARGOT)
6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação / Projecto de Investigação (GARGOT) / Dissertation/Research Project (GARGOT)
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Da Conceição Pombo De Freitas  0h
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Vários docentes envolvidos
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular consiste na elaboração de uma Dissertação de Mestrado ou no desenvolvimento de um
Projecto de Investigação num tema do âmbito do Ordenamento do Território, Geologia Ambiental ou Riscos
Geológicos. A Dissertação deve necessariamente assumir um carácter inovador relativamente ao estado atual
dos conhecimentos e desenvolvese em contexto de unidade de investigação. O Projecto de investigação
desenvolvese em ambiente profissional, extramuros da universidade. Pretendese que os mestrandos
adquiram uma especialização de natureza académica com recurso à atividade de investigação, de inovação ou
de aprofundamento de competências profissionais. Os mestrandos devem demonstrar as capacidades de
adequação às exigências estipuladas no número 1 do artigo 13º do Regulamento de Estudos Pósgraduados da
Universidade de Lisboa. Em ambos os casos, os alunos contam com a supervisão de, pelo menos, um elemento
do corpo docente doutorado do Departamento de Geologia da FCUL.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Research Project/Dissertation implies completion of a MSc Thesis or Research Project in the fields of Land
management, Environmental geology or Geological risks.The dissertation must add innovation to the current
state of knowledge on the topics addressed and takes place in university/research context. The Research
Project consists of a work placement or internship aiming at developing and consolidating skills and
competences in the above mentioned fields of Geology in professional environment. The successful MSc Thesis
or Research Project must show that the candidate progressed in knowledge and achieved new competences
and skills, or progressed indepth in professional skills, meeting all the standards legally established by the
University of Lisbon's PostGraduate Regulations. In both cases, the student activities will be carried out under
the supervision of at least one researcher of the GeoFCUL staff holding a PhD degree.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O programa de estudos ou atividades é definido individualmente, de acordo com os objetivos específicos e as
metodologias/abordagens propostas em cada dissertação ou projeto de investigação. Os programas de
trabalho deverão implicar carácter de inovação adequado ao nível de mestrado, desenvolvimento ou aplicação
de métodos ou abordagens inovadoras, ou aplicação de métodos de estudo já conhecidos a contextos onde
esta investigação não tenha sido anteriormente realizada.
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1a633dde12b7ea8b2ce1561e8d52461a&formId=b94446f11dad02fb290b56251459f658&l…

27/55

30/12/2015

ACEF/1516/17727 — Guião para a autoavaliação

6.2.1.5. Syllabus:
The program and activities are individually defined, according to the specific objectives and the
methodologies/approaches proposed in each Thesis or Research Project. The workprograms must contain
innovation to an extent compatible with a Master degree, development of innovative methodologies and/or
application of innovative methods, or application of existing methods to new contexts.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os temas de Dissertação/Projecto de Investigação correspondem aos objetivos de formação avançada
compatíveis com o grau de mestre, assegurados através da supervisão de pelo menos um elemento doutorado
do Departamento de Geologia. Os programas de trabalhos incluem a definição clara de objetivos e dos métodos
para os atingir, bem como o enquadramento geral do tema. Proporcionamse as condições que permitem a
aquisição e aprofundamento de autonomia técnica/científica, fomentando a capacidade de trabalho autónomo e
raciocínio crítico. O desenvolvimento e supervisão dos trabalhos reportamse ao tema específico da
dissertação ou projecto; transferese para o aluno a iniciativa e responsabilidade de pesquisar conteúdos
científicos, identificar conteúdos fundamentais e resumir o estado da arte, testar hipóteses e métodos de
trabalho, interpretar dados, descrever com rigor resultados e conclusões e apresentálos de forma clara e
correcta a audiências especializadas ou não especializadas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The themes of the Dissertation/Research Project comply with the objectives of advanced training and innovation
compatible with the MSc degree, ensured by the supervision of at least one person of the Geology Department
holding a PhD degree. The work programs state the objectives and methods needed for their fulfillment, as well
as a set of framing references. This provides the grounds required for students to acquire and improve
technical and scientific autonomy and practice analytical reasoning, within the scientific or technical areas
addressed. The student work and supervision activities focus on the specific theme of the dissertation/project;
they are designed aiming at transferring to the student the initiative and responsibility of searching and learning
scientific issues, selecting fundamental topics and preparing states of the art, testing methodologies and
hypothesis, interpreting data, describing results and conclusions and presenting them to specialized and lay
audiences.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Análise crítica e aconselhamento, pelos supervisores, das componentes teórica e prática, dos assuntos e
trabalhos em desenvolvimento. Supervisão dos trabalhos de campo, de laboratório, processamento e análise
de informação, modelação numérica, treino em programas informáticos específicos. Comunicação de
progresso e e debate periódico de resultados (escrito e oral).Apresentação e arguição, em provas públicas, de
um relatório final/dissertação, apreciado e classificado, por um júri formado de acordo com os regulamentos
em vigor, com pelo menos um especialista externo ao departamento ou instituição.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Analysis, comment and counseling, by the supervisors of the theoretical and practical aspects of the subjects,
methods and work under development. Supervision of field and laboratory work, of data processing and
analysis, numerical modelling of processes and training in specific software to be used. Periodic reporting of
progress and discussion of results.Public presentation and discussion (viva) of the Dissertation or Research
Project by an examination board with a composition defined in university regulations; at least one member of the
board must be external to the department or university.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino são adaptadas aos objetivos específicos de cada Dissertação/Projecto de
Investigação e, tratandose de uma unidade curricular altamente personalizada, às características e
preparação prévia de cada estudante. Consiste essencialmente em orientação tutorial, conduzindo os alunos a
desenvolver atividades em contexto real de trabalho, procurando consolidar a formação específica em níveis
elevados de exigência e de cumprimento de objetivos. O acompanhamento tutorial inclui trabalhos de campo,
laboratoriais e aplicação e/ou adaptação de programas informáticos específicos, análise/interpretação de
resultados, bem como a redação e análise crítica de relatórios de progresso e do documento final, relatório de
projecto ou dissertação.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods are adapted to the specific objectives of each Dissertation or Research Project theme, as
well as to the profile of each student. In general, methods combine tutorials designed to train students to
develop activities as if in professional or research contexts, with request of autonomous work, necessary to
consolidate a high level of specific formation. The supervision covers field and laboratory work, training in
specific software, data analysis and interpretation, progress reporting and writing of final report or thesis.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Variável com os temas de Dissertação/Projecto de Investigação, mas incluindo: (1) artigos selecionados, (2)
relatórios técnicos (internos ou publicados), (3) Estudos anteriores relacionados com o tema. Variable,
according to specific themes, but including: selected articles, technical reports, previous studies/research
outcomes on the themes addressed.

Mapa X  Geoquímica Ambiental / Environmental Geochemistry
6.2.1.1. Unidade curricular:
Geoquímica Ambiental / Environmental Geochemistry
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Abel Carreira Gonçalves  49h
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Não existem outros docentes envolvidos
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1) Compreender e saber usar os princípios gerais de termodinâmica e cinética química na definição de modelos
geoquímicos. 2) Construir modelos com base em informação experimental e ter a noção de problema bem
posto para teste das hipóteses que possam explicar os dados experimentais obtidos. 3) Saber reconhecer as
limitações dos modelos geoquímicos e ser crítico relativamente às bases de dados termodinâmicas e cinéticas
usadas nesses mesmos modelos. 4) Saber construir modelos a partir de observações relevantes para a
compreensão, estudo e resolução de problemas de natureza ambiental.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1) Understand and use the general principles of thermodynamics and chemical kinetics to built geochemical
models. 2) Build models based in the experimental information available. Identify a well posed problem in order
to test hypothesis that may explain the experimental data available. 3) Be aware of the limitation of the
geochemical models and be critical in the use of the thermodynamic and kinetic data bases used in these
models. 4) Know how to build models from relevant observations in order to understand, study, and solve
environmental problems.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução de instrumentos e técnicas que garanta competência e capacidade de solucionar questões no
âmbito da Geoquímica e Ambiente com complexidade variável. Tópicos especializados em Geoquímica onde a
construção e análise de modelos (teóricos ou experimentais) sejam particularmente relevantes. Desenvolver
competências de utilização de software especializado, disponível para a comunidade científica e por ela
amplamente usado. Resolução de problemas específicos usando esse software e outras abordagens,
abarcando níveis elevados de complexidade e de larga abrangência que passam pela necessidade de propor e
formular modelos conceptuais de ampla utilidade prática.
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to a collection of tools and techniques that allow the development of competences and ability to
solve issues in Geochemistry and Environment of variable complexity. Specialized topics in Geochemistry
where the construction and analysis of theoretical and experimental models are particularly relevant.
Development of competences with specialized software, available to the scientific community and used in
research and applied work. To solve problems with this software and complementary approaches, involving high
complexity levels and wide ranging applications, through the formulation of conceptual models of highly
practical usefulness.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Num curso avançado de Geoquímica aplicada a problemas ambientais, os conceitos nucleares e técnicas
usadas na caracterização e modelação de soluções aquosas, geoquímica orgânica e processos actuantes nas
superfícies minerais, são fundamentais. Em muitas circunstâncias, estas abordagens podem ser
complementadas com sucesso recorrendo a estudos de isótopos estáveis, conforme demonstrado em
numerosas aplicações. O conhecimento e experiência adquiridos pelos estudantes permitelhes encarar
diversas questões de índole Geoquímica com diferentes graus de complexidade e aplicação de largo espectro,
via formulação de modelos conceptuais, contribuindo assim para o desenvolvimento das suas capacidades e
competências em conformidade com os objectivos específicos traçados para esta unidade curricular.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
At the level of an advanced course in Geochemistry applied to environmental problems, the core concepts
and techniques used in the characterisation and modelling of aqueous solutions, organic geochemistry and
processes acting in mineral surfaces are fundamental. In many circumstances these approaches can
be complemented with stable isotope studies, as revealed in many applications. The knowledge and
experienced gathered by students allow them to face different Geochemical issues with variable degrees of
complexity and wide range of applications, through the formulation of conceptual models, therefore contributing
for the development of their skills and competences in accordance with the specific objectives identified for this
curricular unit.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As sessões teóricas encontramse articuladas com as teóricopráticas, apresentando os conceitos base a
serem aplicados nos problemas propostos. O aprofundamento do conhecimento fazse através de tópicos
seleccionados de geoquímica (drenagem ácida, radionuclidos, geoquímica isotópica). A discussão é estimulada
e o grau de exigência dos problemas é incrementada de acordo com o progresso na disciplina.Componente
teórica: 1) resumo alargado formatado de acordo com normas de Actas de Congresso Internacional, com uma
análise crítica de um tema seleccionado de entre um conjunto de tópicos (35%); 2) ficha de avaliação escrita
(15%)Componente teóricoprática (50%): problema prático implementado no software PHREEQC.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical sessions are perfectly articulated with lab sessions, with the presentation of basic concepts
necessary to apply to the proposed problems. In depth knowledge is obtained with the discussion of relevant
geochemical topics (acid drainage, radionuclides, isotope geochemistry). Discussion is stimulated and both
problems and models have incresing difficulty according to the student's progress.Theoretical component: 1)
extended abstract formated according to rules of International Scientific Meetings, with a critical analysis of a
topic selected from a previously proposed list (35%); 2) written test (15%)Lab component (50%): proposed
problem to be implemented in the PHREEQC software.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A revisitação de conceitos base, bem como a introdução de novas noções e abordagens
(quantitativas), discutindo as suas implicações e aplicações com relevância em estudos de impacto ambiental,
é realizada nas aulas teóricas. Complementando esta abordagem, promovese a resolução de diferentes tipos
de exercícios, cuja estruturação está pensada de modo a facilitar a consolidação dos conceitos trabalhados
nas sessões teóricas (incluindo as componentes de modelação), promovendo ainda ganhos de autonomia. Esta
metodologia é comparável à usada nos diversos domínios da investigação (fundamental e aplicada) e é
adequada para se atingir os objectivos de uma unidade curricular de formação avançada (inclusa num
programa de 2º Ciclo) na área da Geoquímica.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In theoretical sessions (lectures), the revisiting of coreconcepts, as well as the introduction of new notions and
(quantitative) approaches are performed, discussing also their implications and applications with relevance to
environmental impact studies. Solving different types of exercices is promoted as a complementary tool. These
exercices are designed in order to facilitate the consolidation of the concepts previously discussed in lectures
(including modelling components), fostering also the students autonomy. This methodology is comparable to the
one used in many research fields (fundamental and applied) and it is suitable to achieve the objectives stated for
a curricular unit of advanced training (included in a graduate programme) in the area of Geochemistry.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Faure, G. e T. M. Mensing (2004). Isotopes: Principles and Applications, 3ª ed., Wiley Langmuir, D. (1996).
Aqueous Environmental Geochemistry. PrenticeHall. Stumm, W. e J. J. Morgan (1996). Aquatic Chemistry, 3ª
ed., John Wiley & Sons. Zhu, C. e G. Anderson (2002). Environmental Applications of Geochemical Modeling.
Cambridge University Press Parkhurst, D. L. e C. A. J. Appelo (1999). Users Guide to PHREEQC (Version 2)  A
Computer Program for Speciation, BatchReaction, OneDimensional Transport, and Inverse Geochemical
Calculations. U. S. Geological Survey WaterResources Investigations Report 994259, 312 pp.
COMPLEMENTAR/OPCIONAL McSweenen, H. Y., S. M. Richardson e M. E. Uhle (2003). Geochemistry. Pathways
and Processes. 2ª ed. Columbia University Press. Valley, J. D. e D. Cole (Eds) (2001). Stable Isotope
Geochemistry, RiMG, v. 43, MSA & GS

Mapa X  Paleoecologia / Palaeoecology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Paleoecologia / Palaeoecology
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6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Albino Pio Cachão  16.66h
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Francisco Manuel Falcão Fatela  16.17h Maria Cristina de Sousa Cabral  16.17h
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Complementar conhecimentos na área da Paleontologia e Paleobiologia, em geral, e da Paleoecologia, em
especial. Fornecer aprofundamento breve e didático de temas e métodos atualmente utilizados na análise e
interpretação de dados em Paleoecologia, com aplicações várias que vão da análise de populações e
reconstituição paleoambiental, paleogeográfica e paleoceanográfica às transformações climáticas globais.
Conhecer e aplicar técnicas de interpretação de microfósseis por Análise Estatística Multivariada. Conhecer os
métodos de campo e laboratório no estudo de Foraminíferos e Ostracodos de ambientes marinhos costeiros
bem como interpretar em termos (paleo)ecológicos os resultados obtidos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main objectives are: to complement previous knowledge on Paleontology and Paleobiology, with particular
emphasis on Paleoecology. Provide brief and pedagogical insight on present day subjects and themes related to
the analysis and interpretation of data in Paleoecology, with general applications from population dynamics to
paleoenvironmental, paleogeographic and paleoceanographic reconstitutions and to Climate Change. Expected
results are: To know and apply methods and software of paleoecological interpretation by Multivariate Statistical
Analysis. Be familiarized with Calcareous nannofossils as a proxy for paleoecological (paleoceanographic)
interpretations based on the presentation of several case studies. To know field and laboratorial methods of
obtaining and treating Foraminifers and Ostracods of coastal marine environments as well as interpret their
records as paleoecology proxies.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Paleoecologia Quantitativa (Matrizes de Dados e Análise Estatística Multivariada); 2.
Paleobiologia de Nanofóssseis calcários e suas aplicações paleoecológicas em domínio oceânico; 3.
Foraminíferos e Ostracodos, métodos e suas aplicações paleoecológicas em domínio marinho litoral.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to the objectives and methods of the Quantitative Paleoecology (Data matrixes and Multivariate
Statistical Analysis); 2. Paleobiology of the Calcareous nannofossils and its paleoecological applications in
ocean domain; 3. Paleoecological methods and applications of Foraminifers and Ostracods to the coastal
domain.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Apresentação e discussão de temas paleoecológicos da actualidade, aprofundando os ministrados em
disciplinas da Licenciatura. São apresentadas abordagens paleoecológicas, qualitativas e quantitativas,
aplicadas a grupos de microfósseis, potenciando o tempo útil presencial da UC. Os grupos escolhidos fornecem
exemplos teóricopráticos ilustrando aplicações paleoecológicas que se distribuem do ambiente marinho
costeiro ao oceânico de mar aberto, contribuindo para uma melhor apreensão das matérias. Na componente
prática os alunos treinamse na interpretação de dados paleoecológicos obtidos (1) por modelação numérica,
(2) de exemplos bibliograficos ou trabalhos realizados e (3) de dados reais obtidos no decurso de saída de
campo, preparação laboratorial e taxonomia (foraminíferos e ostracodos).
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program provides ample space for presentations and discussions of present day paleoecological themes,
complementing the introductory approaches provided during their degree. A wide variety of paleoecological
approaches, both qualitative and quantitative, are presented based on research experience of the teaching team
involved in this course. Examples focus on microfossil groups to potentiate the presence time of the unit. The
selected groups provide a large number of theoretical and practical case studies illustrating paleoecological
applications ranging from the coastal shallow to the deep open ocean facies, thus allowing a better
understanding of their potential as proxies. On the practical classes students practice themselves on
paleoecological interpretation of data bases obtained by (1) by numerical modeling, (2) from bibliography and
previous reports and (3) from field work, laboratorial preparation and identification (forams and ostracods).
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A componente teórica tem carácter expositivo. Cada aula contempla ligação da matéria exposta na aula
anterior com o tema a abordar e um sumário dos aspectos mais relevantes. É apoiada em projeção de imagens
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digitais. A componente prática tem uma parte de modelação numérica e interpretação por software informático,
e outra parte por atividade de campo e laboratorial.Dois relatórios: individual sobre modelação numérica e
Análise Estatística Multivariada (1/3 da avaliação final) e em grupo sobre trabalho de campo e de laboratório
(Caracterização ambiental e interpretação paleoecológica por Foraminíferos e Ostracodos em zonas de Sapal)
(2/3 da avaliação final). É necessário obter aprovação a ambas as componentes.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation and discussion of theoretical concepts based on Powerpoint files, whenever possible illustrated
with examples of the Portuguese coast. The practical work is performed both in practical classes by numerical
modeling and statistical software packages and at the field and in the laboratorial facilities of the Department
working in groups and following the protocols of the different laboratory techniques.Evaluation is provided by
two reports: an individual report about the numerical modeling and Multivariate Statistical Analysis (1/3 of final
grade) and a group report based on the field work and laboratorial procedures (Environmental characterization
and paleoecological interpretation by Foraminifera and Ostracoda from marshes) (2/3 of final grade). Approval
on the two reports is mandatory.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O ensino combina abordagem teórica e discussão de vários exemplos práticos de interpretação
paleoecológica, quer por modelação numérica quer obtidos de prática de campo e de laboratório. Procurase
deste modo obter um equilíbrio entre o desenvolvimento de competências na aplicação de métodos numéricos
de interpretação com todas as fases de trabalho desde a recolha, ao tratamento, à identificação e interpretação
de resultados. A exploração e interpretação dos resultados permite uma abordagem semelhante à que terão de
vivenciar na vida profissional.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching approach combines theoretical and discussion of examples where a solid paleoecological
interpretation is required. Both theoretical (numerical modeling and statistical analysis) and practical (field work
and laboratorial procedures) experience is provided thus aiming an equilibrium between the use of software
tools and all aspects concerning sampling, lab manipulation, identification and interpretation of results. The
exploration and interpretation of results allows a similar approach to that will have to experience in profession.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
DAVIS, J.C. (1986)  Statistics and Data Analysis in Geology. John Wiley and Sons, 646 p. FATELA, F. and
TABORDA, R. (2002) Confidence limits of species proportions in microfossil assemblages. Marine
Micropaleontology, 45: 169174. HOLMES, J. A., CHIVAS, A. R., (Editors), 2002, The Ostracoda. Applications in
Quaternary Research. Geophysical Monograph, 131, American Geophysical Union, Washington, DC,313 p.
MURRAY, J.W., 1991, Ecology and Palaeoecology of Benthic Foraminifera: Longman Scientific & Technical,
London, 397 p. SCOTT, D.B., and MEDIOLI, F.S., 1980. Quantitative studies of marsh foraminiferal distribution in
Nova Scotia: implications for sea level studies. Cushman Foundation for Foraminiferal Research, sp. pub. 17, 58
p. SEN GUPTA, B., (Editor), 2002, Modern Foraminifera: Kluwer Academic Publishers, 371p. WINTER, A. &
SIESSER, W. (1994) – Coccolithophores. Cambridge Univ. Press, 242 p.

Mapa X  Património Geológico / Geological Heritage
6.2.1.1. Unidade curricular:
Património Geológico / Geological Heritage
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Cristina Costa Neves Dos Santos Azeredo  24.5h
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Carlos Alberto Pires Fernandes Marques Silva  21h
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Resultados expectáveis Compreender a necessidade de abordagem multi e interdisciplinar da Geologia e saber
escolher os métodos de estudo adequados a diferentes casos. Saber reconhecer, descrever e hierarquizar os
valores geopatrimoniais .Compreender as relações entre Geodiversidade, Biodiversidade e actividades
antrópicas.Saber avaliar, elaborar e/ou contribuir para a preparação de medidas de protecção e de
geoconservação. Compreender as possíveis intervenções do geólogo em acções de ordenamento do território.
Objectivos: Sensibilizar para a importância científica, didáctica, paisagística/estética,cultural e sócio
económica do património natural, em particular do património geológico. Incutir a consciência de que o trabalho
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nesta matéria deve ser, antes do mais,baseado em critérios e métodos científico.Transmitir cultura geral
nestas matérias e desenvoltura técnica que contribuam para habilitar para um desempenho profissional eficaz
e competente.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Results To understand the need for a multi and interdisciplinary approach in Geology and to know how to
choose the best methodology for each case.To recognize, describe and put in hierarchy Geoheritage values.To
understand the relationship between Geodiversity and Biodiversity.To know how to contribute to protection and
geoconservation measures and actions. To be aware of the role of geologists in land managment. Objectives. To
sensibilize for scientific, pedagogical, esthetic, cultural and social/economic importance of the Geological
Heritage. To induce awareness that working in these issues must be based on scientific method and criteria.To
improve general culture in these subjects and the abilities for becoming a good professional.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Geodiversidade. Geodiversidade como substrato da Biodiversidade. Geodiversidade e actividades antrópicas.
Panorama da Geodiversidade do território português. Instrumentos legais de protecção em Portugal e nos
convénios internacionais. Metodologias e parâmetros de identificação, selecção e caracterização dos sítios
geológicos. Património Geológico em Portugal. Divulgação Científica/Educação Ambiental e Geoturismo. Saídas
de campo a regiões com interesse para o Património Geológico.
6.2.1.5. Syllabus:
Geodiversity. Geodiversity and Biodiversity. Geodiversity and anthropic activities Geodiversity of Portuguese
territory. Legal tools for geoheritage protection, in Portugal and Internationally. Methodologies and parametres
for identifying, selecting and characterizing geological sites. Geological Heritage in Portugal. Scientific
divulgation/education and Geotourism. Field visits to sites of Geoheritage relevance.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A individualização dos conceitos de Património Geológico e de Geoconservação, no seio dos temas mais
abrangentes de Conservação da Natureza e do Ambiente, representa deve ser devidamente sustentada e
desenvolvida pela comunidade geológica. Tal deve ser feito numa perspectiva integrada de abordagem
científica, preservação dos objectos de estudo naturais, valorização do trabalho dos geólogos em diferentes
áreas com repercussão na sociedade e consequente criação de oportunidades
profissionais,divulgação/educação ambiental, etc. Assim, justificamse os diferentes módulos temáticos, com
vista à perspectiva abrangente, incluindo o caso de Portugal; e a componente teóricoprática, com
exemplificação directa no terreno. concretização e aferição dos conceitos aplicandoos a casos reais ao longo
do semestre.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The individualization of concepts and topics on Geological Heritage and Geoconservation must be well
supported by the geological community and rely on a scientific approach and a clear image of the role of
geologistsin Society. Thus, the different thematic modules are justified, in order to built on the transversal
perspective, including cases in Portugal; the more practical part with field work is essential for putting into
operation and calibrating concepts applying them to real cases.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Abordamse aspectos teóricos de base, instrumentos de operacionalidade e formas de sistematização dos
estudos e actividades em Património Geológico; Apresentamse diferentes situações reais, com componente
geológica dominante mas também aspectos de interface. A concretização e aferição dos conceitos decorre da
elaboração e apresentação de trabalho pelos alunos essencial para aprendizagem do tipo de abordagens, em
interacção tutorial com os docentes no ano lectivo em causa.Trabalhos realizados durante o semestre a
concluir com relatório escrito na época de exames: 1 trabalho individual temático, de cariz teórico/caso
específico seleccionado; 1 trabalho de grupo, centrado em abordagem de campo, com apresentação oral. O
trabalho individual tem a ponderação de 40% na nota final; o trabalho de grupo tem a ponderação de 60%,
considerandose performance oral e relatório escrito, sendo possível haver diferenciação de classificação
entre os elementos do grupo.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical basic matters are approached, as well as legal tools and sistematization methodsfor Geological
Heritage studies and activities. Real cases, mainly geological but also with interface issues are presented. The
concretization and finetuning of the concepts results from the elaboration of work by the students themselves,
crucial for the defined approches, with tutorial interaction with the teachers, in the present year.Two works made
along the semester to be concluded with written report at exam period: 1 thematic individual work, of theoretical
nature/selected specific study; 1 group work, focused on field approach, with oral presentation. The individual
work rating is 40%; the group work rating is 60%, considering oral performance and written report; it is possible
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that group elements are graded differently.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Só aplicando os conceitos e as formas de sistematização é possível consolidar ideias, desenvolver métodos a
partir dos pressupostos essenciais e explorar criativamente estas temáticas; a forte componente prática, em
especial de campo, e elaboração de trabalhos sobre casos concretos ao longo do semestre, é elemento
definidor dessa opção, de acordo com os objectivos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Only if concepts are applied they may be strengthened, a systematic methodological approach base don the
essentials premisses may be learned and innovation may arise; the strong practical,namely field work gradually
developed along the course is essential for thisgoal, in accordance with the objectives.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Geral Barettino, D., Vallejo, M. Gallego, E. (eds) (1999) – Towards the balanced management and
conservation of the Geological Heritage in the New Millenium. Soc. Geol. España, Inst. Tecnol. Geominero
España e ProGEO, 459 pp.Brilha, J. (2005) – Património geológico e Geoconservação. A Conservação da
Natureza na sua vertente geológica. Palimage Editores, Braga, 190 pp.Galopim de Carvalho, A. M. (1999) –
Geomonumentos – uma reflexão sobre a sua caracterização e enquadramento num projecto nacional de defesa
e valorização do Património Natural. Liga dos Amigos de Conimbriga, Conimbriga.Gray, M. (2003) –
Geodiversity. John Wiley & Sons, UK, 434 pp.Ramalho, M. M. (2004) – Património geológico português –
importância científica, pedagógica e económica. Geonovas, Lisboa, 18, pp. 712.ComplementarDiversas outras
referências, fotocópias e sites são fornecidos no decurso das aulas em função dos temas abordados.

Mapa X  Perigosidade e Risco Geológico / Geological Hazard and Risk
6.2.1.1. Unidade curricular:
Perigosidade e Risco Geológico / Geological Hazard and Risk
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Manuel Lopes Cardoso Cabral  16.59h
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
José Eduardo de Oliveira Madeira  11.13h César Augusto Canêlhas Freire de Andrade  1.4h Fernando Manuel
Silva da Fonseca Marques  16.38h
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina destinase a fornecer fundamentos e métodos da análise de susceptibilidade, perigosidade (hazard)
e risco resultantes de fenómenos naturais da área das Geociências, nomeadamente a sismicidade, o
vulcanismo, a instabilidade de vertentes, e as inundações fluviais e costeiras, incluindo aspectos relacionados
com a sua aplicação prática. Destinase a estudantes com formação diversificada na área das Ciências da
Terra, nomeadamente licenciados em Geologia, Engenharia Geológica, Geografia, ou Engenharia do Ambiente.
A formação proposta tem aplicações directas na actividade profissional para a elaboração de estudos de
susceptibilidade, perigosidade e risco, na previsão e mitigação/tratamento de situações de risco, planeamento
de emergência, gestão do território (municipal, regional e nacional) bem assim como na elaboração de
componentes específicas em estudos para ordenamento do território.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims at providing the fundamentals and methodologies for the analysis of susceptibility, hazard and
risk resulting from natural phenomena in the area of Geosciences, namely the seismicity, volcanism, slope
instability, and fluvial and coastal flooding, including aspects related to the direct applicability. It is intended for
students with a diversified background in Earth Sciences, namely for students graduated in Geology,
Engineering Geology, Geography, or Environmental Engineering. The proposed training has direct applications in
professional practice, namely in the development of susceptibility, hazard and risk studies, the prevention and
mitigation/treatment of risk situations, emergency planning, territory management (municipal, regional and
national), as well as in the elaboration of specific components of land management studies.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
As matérias leccionadas organizamse em quatro módulos temáticos, nomeadamente: 1) Perigosidade e Risco
Sísmico: os sismos e sua caracterização; estudo das falhas activas sismogénicas; Paleossismologia;
determinação do risco sísmico; 2) Perigosidade e Risco Vulcânico: erupções vulcânicas; métodos de previsão;
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cartografia da perigosidade e planeamento; técnicas de vigilância; perigosidade vulcânica nos arquipélagos
dos Açores e Madeira; 3) Perigosidade e Risco de Movimentos de vertente: identificação, classificação e
caracterização geométrica dos movimentos de vertente; parâmetros da análise de estabilidade; inventários de
movimentos de vertente; cartografia de susceptibilidade e perigosidade de movimentos de vertente; 4)
Perigosidade e Risco de tsunamis; factores condicionantes; métodos de estudo e medidas mitigadoras.
6.2.1.5. Syllabus:
The course is organized in four thematic modules: 1) Seismic Hazard and Risk: earthquakes and their
characterization; study of seismogenic active faults; Paleoseismology; assessment of seismic risk; 2) Volcanic
Hazard and Risk: Volcanic eruptions; eruption forecasting methods; volcanic hazard mapping and land planning;
surveillance techniques; volcanic risk in the Portuguese territory (Azores and Madeira); 3) Slope movements
Hazard and Risk: recognition, classification and geometric characterization; parameters for stability analysis;
limit equilibrium stability analysis; inventory of slope movements; susceptibility and hazard mapping; 4)
Tsunami hazard and risk; causes, impact, evaluation methodologies.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos desta Unidade Curricular estão estabelecidos de forma a cumprir os objectivos
propostos, nomeadamente fornecer fundamentos e métodos da análise de susceptibilidade, perigosidade
(hazard) e risco resultantes de fenómenos naturais da área das Geociências, tendose considerado quatro tipos
principais de processos geológicos geradores de perigosidade e risco inerente, nomeadamente a
sismogénese, o vulcanismo, a instabilidade de vertentes, e tsunamis.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course is planned so as to attain the proposed objectives, namely to provide the basic concepts and
methodologies of analysis of susceptibility, hazard and risk resulting from geological natural phenomena. For
that purpose, four major categories of geological processes capable of inducing hazard and the associated risk
were selected for study: earthquakes, volcanism, slope instability and tsunamis.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas baseadas em exposição oral das matérias; Aulas teoricopráticas consistindo na realização de
exercícios exemplificativos e de aplicação de conceitos. Trabalho prático consistindo em observações e
discussão de campo.Resolução dos problemas propostos Exame final (componente teórica)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes based upon oral exposition; TheoreticalPractical classes consisting on exercises depicting
critical examples. Practical work consisting in field observations and discussion.Solving the problems proposed
Final examination (theoretical)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Com o fim de se atingirem os objectivos desta Unidade Curricular, a leccionação do curso é organizada de
forma a incluir uma componente teórica, onde são abordados os conceitos fundamentais e metodologias de
estudo relacionados com a perigosidade e risco associados aos fenómenos geológicos estudados, uma
componente teóricoprática, onde se apresentam e discutem situações concretas (estudos de caso) de modo a
transmitir a aplicação dos conceitos e métodos de análise, e uma componente de trabalho de campo, onde são
exemplificadas e analisadas situações concretas no terreno.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
For attaining the proposed objectives, the course comprises a theoretical component, where the fundamental
concepts and study methodologies related to the hazard and risk of the studied geological phenomena are
presented and discussed, a theoreticalpractical component, where real situations (case studies) are presented
and discussed so as to exemplify the application of the concepts and of the methodologies of analysis and
quantification, and a field work component, where real cases are exemplified and discussed in the field.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Abramson, L.W. et al. (2002) Slope Stability and Stabilization Methods, 2ed. John Wiley. Alexander, D. (1993)
Natural disasters. Univ. Coll London Press, 632p. Bryant, E. (2001) Tsunami. The underrated hazard. Cambridge,
320p. Chester, D (1993) Volcanoes and Society. Ed. Arnold Publ. 351p. Costa, P.T. (Coord.) (2005) Terramotos e
tsunamis. Livro Aberto, 112p. Coch, N.K. (1995) Geohazards: natural and human. Prentice Hall, 481p. Francis, P.,
Oppenheimer, C. (2004) Volcanoes. Oxford Univ. Press: 521p. Hoek, E., Bray, J.W. (1981) Rock Slope
Engineering (3ed.). I.M.M, London. Hoek, E. (2000) Rock Engineering. www.rocscience. Keller, E.A.; Pinter, N.
(2002) Active Tectonics. Earthquakes, Uplift and Landscape, 2ed., Prentice Hall, 362p. Mc Guire, B. et al. (1995)
Monitoring active volcanoes. UCL Press, 421p. McCalpin, J.P. (2009): Paleoseismology. 2nd edition. Int. Geoph.
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Series, v. 95. Acad. Press, Elsevier, 613 p. Schmincke, HU (2004) Volcanism. Springer, 324p.

Mapa X  Sistemas de Informação Geográfica Aplicados / Applied Geographic Information Systems
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Informação Geográfica Aplicados / Applied Geographic Information Systems
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Pires De Matos Taborda  49h
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Não existem outros docentes envolvidos
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Consolidar e o aprofundar conhecimentos teóricos e práticos em Sistemas de Informação Geográfica aplicados
às Ciências da Terra. Nesta unidade curricular pretendese que os alunos adquiriam conhecimentos,
competências e capacidades que permitam a conceção e implementação autónoma de projetos de gestão e
análise de informação georreferenciada para resolver problemas na área da Geologia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Consolidate and deepen theoretical and practical knowledge in Geographic Information Systems applied to
Earth Sciences. In this course students will acquired knowledge, skills and capabilities that allow the
autonomous design and implementation of projects related with georeferenced data in order to solve problems
in the field of geology.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Modelos digitais de terreno, Análise espacial, Técnicas de geoprocessamento automático, Processamento e
análise de imagem, Interface com outros programas e modelos, Técnicas de visualização e análise de dados
3D, Publicação de mapas na Internet.
6.2.1.5. Syllabus:
Digital terrain models, spatial analysis, automatic geoprocessing techniques, image processing and analysis,
interface with other programs and models, visualization techniques and analysis of 3D data, WebMapping.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos procuram corresponder ao objetivo fundamental desta unidade curricular através
da lecionação de um conjunto de temas que exploram a análise de dados georreferenciados suportados em
casos reais e que tipificam os problemas com que os futuros profissionais poderão ser confrontados na sua
vida profissional. As matérias lecionadas nesta unidade curricular exploram e desenvolvem conceitos de
análise de informação geoespacial adquiridos no primeiro ciclo, complementandoo com tópicos avançados
que são utilizados em contexto de trabalho real. Os conteúdos programáticos, em conjunto com os métodos de
ensino, procuram desenvolver a capacidade de utilizar conhecimentos adquiridos para resolver situações
novas, a capacidade de argumentação técnica e o espírito crítico, permitindo reforçar a autonomia do aluno e
preparandoo para a conceção e implementação autónoma de projetos na área dos Sistemas de Informação
Geográfica aplicados às Ciências da Terra.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus seek to match the fundamental goal of this course through lecturing a set of themes that explore
the georeferenced data analysis supported by real cases and that typify the problems that future professionals
may face in their professional life. The subjects taught in this course explore and develop geospatial information
analysis concepts acquired in the first cycle, complementing it with advanced topics (inovative data acquisition
systems, automatic geoprocessing methods and design and implementation of WebSIGs) that are used real
work context. The syllabus, together with the teaching methods seek to develop the ability to use knowledge to
solve new situations, technical reasoning ability and critical thinking, allowing to strengthen the autonomy of the
student and preparing it for the design and implementation autonomous projects in the field of Geographic
Information Systems applied to Earth Sciences.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Embora prevendo alguns tempos dedicados à contextualização teórica expositiva dos vários assuntos, a
Unidade Curricular é, na sua essência, perspectivada para a resolução prática de problemas reais. A
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componente teórico/prática aborda diferentes matérias no âmbito das Ciências da Terra e é suportada pela
utilização da aplicação informática ArcMap.Realização de um trabalho autónomo tutorialmente orientado.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
While foreseeing some time devoted to the theoretical exposition, the Course is, in essence, oriented for the
practical resolution of real problems. The theoretical/pratical component addresses various themes within the
Earth Sciences and is supported by the use of ArcMap software.Realization of an autonomous work tutorial
oriented.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino, orientadas para a exploração prática de casos reais, permitem que os alunos
complementem a sua formação em Sistemas de Informação Geográfica, desenvolvendo a autonomia e
adquirindo uma visão mais abrangente do tema. A realização de exercícios práticos e a realização de um
trabalho final promovem o estudo autónomo e articulação entre novos conhecimentos e conhecimentos
adquiridos nas aulas, fomentando o espírito crítico e a autonomia do aluno.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, focusing on the practical exploration of real cases, allow students to complement
their training in geographic information systems, developing autonomy and acquiring a broader view of the
subject. The practical exercises and carrying out a final assignment promote selfstudy and articulation of new
knowledge and skills acquired in the classroom, encouraging critical thinking and student autonomy .
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Longley, P, 2005. Geographic information systems and science. John Wiley and Sons.

Mapa X  Geologia, Ordenamento e Impacte Ambiental / Geology, Land Management and Environmental Impact
6.2.1.1. Unidade curricular:
Geologia, Ordenamento e Impacte Ambiental / Geology, Land Management and Environmental Impact
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Da Conceição Pombo De Freitas  35h
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
César Augusto Canêlhas Freire de Andrade  35h
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina tem como objectivo fornecer uma perspectiva abrangente da contribuição da geologia para o
ordenamento do território e avaliação de impactes ambientais, que complemente conhecimentos anteriores
sobre estas temáticas. Com esta disciplina pretendese que os estudantes consigam: consolidar e ampliar o
conhecimento das diferentes figuras de ordenamento contempladas na legislação nacional; compreender o
papel fundamental da geologia na avaliação de impactes ambientais e no ordenamento do território e a
importância da sua inclusão nas fases iniciais de planeamento; saber escolher os métodos de estudo e de
caracterização física adequados a diferentes casos; integrar informação diversificada e interpretála,
construindo modelos coerentes e sintéticos; integrar na perspectiva ambiental as diferentes linhas de
investigação científica e de actividade profissional que as matérias leccionadas no curso permitem
desenvolver.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims at building a holistic panorama on the contribution of geological knowledge to varied land
management issues and assessment of environmental impact. The syllabus builds upon previous widescoped
knowledge on management and preservation issues and the essential goals in terms of learning and
competence/skills development are: to provide indepth knowledge on management figures defined in national
management instruments, to understand the advantages of incorporating the geological perspective in early
stages of planning, to present and discuss methodologies recommended in approaching the physical aspects of
land management, to practice the ability of integrating and interpreting multisourced data sets to build synthetic
and consistent models, and to integrate the environmental perspective offered by the research lines and
professional activities approached in the course.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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Apresentação das diferentes figuras de ordenamento, instrumentos de gestão territorial e legislação de
avaliação de impactes ambientais em Portugal, numa perspectiva de aplicação em contexto profissional.
Análise de estudos concretos em que a geologia é a componente mais importante, procurando desenvolver nos
estudantes a capacidade de análise, de crítica e de elaboração de propostas alternativas com enfoque na
apreciação do tratamento dado à componente geológica (nomeadamente no que respeita à caracterização
física dos objectos de estudo  recursos minerais, água, solo e património geológico). Avaliação de impactes
ambientais decorrentes da erosão hídrica do solo articulação com a produção sedimentar de uma bacia
hidrográfica, avaliação da intensidade desta fonte sedimentar e impacto no balanço sedimentar litoral –
metodologias de quantificação da erosão e aplicação a um estudo de caso.
6.2.1.5. Syllabus:
Review of the main figures and instruments considered in the Portuguese framework of land planning and
management and evaluation of environmental assets and management of risks, dealt with under a professional
perspective. Examination of selected studies/reports focusing on situations where geology is a relevant
environmental variable. Challenging students to analyze and discuss the workflow diagrams adopted and to
build/fundament alternative approaches to the processing of geologyrelated issues such as land, soil, water
and geological heritage, Assessment of environmental impacts related to soil erosion by water, emphasizing
relations with stream solid load and impacts of fluvial discharge in the coastal sediment budget. Case study of
an Algarve watershed and adjacent coast: quantification of soil erosion by water, of gross sediment delivery and
of the intensity of the fluvial source to the coastal system.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular pretende dotar os alunos de espírito crítico e interventivo, no sentido de repor o devido
peso da geologia nos temas da avaliação do impacte ambiental e ordenamento do território. Por isso a
legislação existente é seleccionada e apresentada de forma analítica e crítica. São estudados e avaliados
planos de ordenamento do território para que os alunos possam adquirir base teórica suficiente para
dominarem os diferentes âmbitos e níveis de abordagem do ordenamento do território bem como da
importância da participação pública. A componente da avaliação de impactes ambientais é dirigida em sala de
aula para a erosão hídrica dos solos e, no terreno, para projectos/casos concretos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course aims to provide students with critical thinking and to practice intervening in order to restore the
proper weight of the geology on the themes of environmental impact assessment and land planning/use.
Therefore, the existing legislation is selected and presented analytically and critically. The major special,
sectorial and regional land management plans are studied and evaluated so that students can acquire enough
theoretical grounds to master the different aspects and levels of approach to environmental impact assessment
and land planning.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A componente teórica é expositiva e apoiada em projecção de imagens digitais. A componente TP é baseada
em trabalho de grupo e inclui: pesquisa e análise por parte dos alunos sobre as temáticas em estudo;
apresentação de propostas e resolução de problemas. É complementada com visitas de campo e discussão no
terreno.Avaliação de dois relatórios escritos, elaborados em grupo pelos alunos sobre temas previamente
distribuidos, com peso de 50% para a nota final. A qualidade (conteúdo científico e gráfico, linguagem técnica,
clareza de exposição e capacidade de argumentação) das peças escritas e apresentação influenciam a
classificação de cada relatório.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical course is expository and supported by slides projection. The TP component rests upon group
work including: student's autonomous search and analyses on topics approached; presentation of summary
proposals and of solutions for specific problems. This work is complemented by field visits and in situ
discussions. Evaluation of two separate group reports on specific themes distributed in advance, each report
contributing 50% to the final grade. The quality (scientific, graphical, technical language, clarity of exposition
and argumentative capacity) of both the reports and presentation contributes to the final grading of the reports.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia seguida procura, primeiro, oferecer as bases necessárias ao domínio das questões ambientais
e do ordenamento, depois homogeneizar os conhecimentos dos alunos com vários níveis de formação e,
finalmente, proporcionar um panorama geral dos instrumentos legislativos existentes e averiguar a posição da
geologia neles. Estas são as premissas para que, numa segunda fase os alunos possam avaliar, criticar e
corrigir planos de ordenamento concretos e avaliar impactes ambientais, preparandose assim para tarefas
idênticas na vida activa.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology followed in this course aims, to provide the foundations allowing the student to
masterenvironmental impact assessment and land planning; in addition, it aims at homogenizing the scientific
background of students with various levels of training, and providing an overview of legislation and ascertain the
place of geology in them. These are the premises for a second level of training when the students should be able
to evaluate, criticize and correct specific land management plans and evaluate environmental impacts, thus
preparing them for similar tasks in working life.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Aguilo Alonso, M. et al (1992) Guía para la elaboración de estudios del medio físico. MOPT  Sec Est Políticas del
Agua y el Medio Ambiente, Madrid. Baldwin, J. H., (1985) Environmental Planning and Management, Westview
Press, Boulder. Marsh, W.M. (1991) Landscape Planning – Environmental Applications, John Wiley & Sons, New
York. Oliveira, F.P. (2009) Portugal: Território e Ordenamento, Almedina, Coimbra. Ortolano, L. (1984)
Environmental Planning and DecisionMaking, John Wiley & Sons, New York. Partidário, M. R., (1999) Introdução
ao Ordenamento do Território, Manual nº177, Universidade Aberta, Lisboa. Vieira, D.F. e Rocha, I. (2000) A
Legislação Básica do Ambiente, Porto Editora

Mapa X  Projecto de Campo e Experimental / Field and Experimental Project
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto de Campo e Experimental / Field and Experimental Project
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Da Conceição Pombo De Freitas  45.5h
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Não existem outros docentes envolvidos
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos: A disciplina destinase a preparar os formandos para a prática geral dos trabalhos de investigação
científica, através da abordagem de um caso de estudo concreto, que envolva predominantemente ensaio
metodológico e exercício prático específico, com contextualização teórica básica. Pretendese proporcionar ao
formando aquisição de conhecimentos e treino em técnicas específicas cujo campo de aplicação,
preferencialmente, abranja o tema sobre o qual a dissertação (ou Projecto de Investigação) será elaborada.
Competências a desenvolver: Reconhecer e exercitar a prática geral dos trabalhos de investigação científica,
nomeadamente componente(s) de análise de campo e/ou experimental, desenvolvidas em função de um tema
específico; Saber integrar conhecimentos teóricos e metodológicos sobre um determinado tema de
investigação; Saber construir e apresentar trabalho de síntese, relativo ao estudo/ensaio desenvolvido, de
acordo com as normas genéricas dos trabalhos científicos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims at preparing the students for the general practice of scientific research through the analyses
of a case study, which is chosen case by case, so as to involve specific practical methodologies and theoretical
concepts. It is intended to provide knowledge and practice in particular techniques, which preferentially should
cover the thematic of the MSc Thesis (or Research Project) that will be performed by each student. It is
expected to develop the following capacities: To recognize and exercise the general practice of scientific
research, namely field and/or experimental analysis concerning a specific subject; To integrate theoretical and
methodological knowledge concerning a specific research subject; To elaborate and present a report of the
performed study, according to the general rules of scientific work.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conteúdo adaptado ao universo de estudos de caso a tratar por cada formando, visando fornecer
suporte/enquadramento teórico às metodologias de laboratório e de terreno e articulandose com o trabalho
conducente a dissertação/ projecto de investigação.
6.2.1.5. Syllabus:
The planning of the course is adapted to each case study to be worked by every student, with emphasis to
theoretical support for the laboratory work and field activity to be performed, and preferentially linked to the
work conducing to elaboration of the MSc thesis or Research Project.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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Os conteúdos programáticos são adaptados caso a caso, em função dos trabalhos a desenvolver por cada
formando, e organizados de forma a atingiremse os objectivos pretendidos: proporcionar autonomia e
metodologias práticas de terreno e laboratoriais, e capacidade de análise de um conjunto de dados sobre
temas/problemas concretos, segundo a perspectiva própria da investigação científica. A apresentação oral dos
trabalhos efectuados fornece um excelente treino para o desenvolvimento da oralidade e poder de síntese.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The planning/contents of the course is adapted case by case, according to the work to be performed by each
student, aiming at attaining the proposed objectives: to develop autonomy in laboratory and field practical
methodologies, and the capacity of analysis of datasets on specific themes/problems in the perspective of
scientific research. The oral presentation of the work performed during the semester provides an excellent
pratice for the development of oralism and synthesis.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricopráticas consistindo na análise e discussão dos problemas concretos abordados em cada
caso/projecto e aplicação de conceitos teóricos e metodologias de análise. Trabalho de campo para
observação, discussão e interpretação de informação geológica no terreno, e amostragem para tratamento
laboratorial. Trabalho laboratorial consistindo na aplicação de metodologias de tratamento e interpretação das
amostras. Relatório relativo ao trabalho realizado durante o semestre.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoreticalpractical classes for discussion of specific problems addressed in each case/project and
application of theoretical concepts and practical methodologies of analysis. Field classes/work for the
observation, discussion and interpretation of the geological field data and sampling for laboratory processing.
Laboratory classes/work consisting in the application of specific methodologies for the treatment/interpretation
of the collected samples.Written report on the work performed during the semester.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A diversidade de métodos de ensino utilizados (componente teóricoprática, trabalho de campo e trabalho
laboratorial), bem como a importante componente de discussão conjunta e de trabalho autónomo do formando,
promovem os objectivos pretendidos na unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The diversity of methodologies used (theoreticalpractical component, field work and laboratory work), together
with important component of joint discussion and of autonomous work by the student promote the objectives
intended for the course.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bibliografia geral de apoio ao tema do Projecto indicada/facultada caso a caso.

Mapa X  Modificações Ambientais em Sistemas Costeiros / Environmental Changes in Coastal Systems
6.2.1.1. Unidade curricular:
Modificações Ambientais em Sistemas Costeiros / Environmental Changes in Coastal Systems
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
César Augusto Canêlhas Freire De Andrade  15.225h
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Maria da Conceição Pombo de Freitas  15.12h Rui Pires de Matos Taborda  15.155h
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aprofundar conhecimento sobre processos activos na faixa costeira a micromacroescala temporal e
consequências na organização sedimentar e geomorfológica e dinâmica daquele espaço. Aplicar no terreno
metodologias de monitorização de parâmetros morfológicos, sedimentológicos, hidrológicos e oceanográficos.
Utilizar conhecimentos adquiridos na solução de problemas de gestão de espaço, da erosão e e de risco litoral.
Resultados/Competências: Desenvolver capacidade de análise multiescala e integrada dos processos,
produtos, conteúdos geológicos e geomorfológicos costeiros, em particular dos pertinentes em estudos de
impacte ambiental, ordenamento e gestão do espaço e do risco litoral. Familiarização com instrumentação e
dados hidrológicos e oceanográficos, desde a instalação ao pós processamento e interpretação de resultados.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Improve knowledge on coastal processes at micro to macro time scales with implications in the sedimentary
and morphological reorganization and dynamics of the coast. To apply in the field techniques/instruments
adequate to measure sedimentological, morphological, hydrological and oceanographic data. To use previous
knowledge in resolving problems related with management of the coastal space, values and risks. Expected
results/competences: Develop the capacity to analyze and integrate processes, products, geological and
geomorphological contents modulating the shape and dynamics of the coastal system at contrasting time and
spatial scales, focusing on their uses in assessment of environmental impact, management of coastal land,
values, erosion and risk. To practice manipulation of methods and instruments required in quantitative
characterization of morphology, sediments, hydrological and oceanographic data, ranging from field deployment
to postprocessing and interpretation of data.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Sistemas costeiros, conceitos, forçamento e resposta  escalas. Aquisição de dados. Ondas de vento  da
geração à rebentação; ondas infragravíticas. Correntes costeiras, transporte sólido transversal e longitudinal.
Espraio, runin, runup, processos, variáveis reguladoras, quantificação. Variações morfológicas sazonais,
perfil de equilíbrio.Balanço sedimentar, elementos, implicações. Alterações climáticas, gestão do espaço e
risco costeiro, adaptação. Variações climáticas e glacioeustaticas do NMM desde o UMG, curvas.Marcadores,
métodos, proxies. Datação 14C e OSL. Ambientes de transição: estuários, lagunas, barras de maré,
interdunares, sapais e rasos de maré. Génese, processos, água, sedimentos, morfologia, evolução. Problemas
ambientais, qualidade dos sedimentos e da água; contaminação/poluição, concentrações de fundo,
enriquecimento. Instrumentação e medição in situ de dados oceanográficos, morfológicos e sedimentares.
6.2.1.5. Syllabus:
Coastal systems, concepts, forcing, responses – scales of functioning. Data acquisition. Wind waves: from
generation to breaking; infragravitic waves. Coastal currents, longshore and crossshore sediment transport.
Wavegenerated swash, runin, runup, processes controlling variables, quantification. Seasonal
morphodynamics, equilibrium profiles. Sediment budget, components, implications. Climate change,
management of the coastal area and risks, adaptation. Long term climate change and glacioeustatic changes of
SL since the LGM; markers, index points, methods, proxies.OSL and 14 dating. Transitional environments,
estuaries, lagoons, tidal inlets, duneslacks, tidal flats and marshes; genesis, processes, morphology, water,
sediments, evolution. Environmental problems, sediment and water quality; contamination, pollution,
background, enrichment. In situ instrumentation and measurement of oceanographic, morphologic and
sedimentological data.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos propostos nesta UC correspondem ao aprofundamento de saberes adquiridos no 1º ciclo sobre
processos e conteúdos costeiros, activos a diferentes escalas temporais, úteis para a formação de
investigadores e de técnicos superiores com responsabilidades na gestão do espaço e risco litoral. Os
conteúdos tratados têm aplicações concretas, incluem prática de instrumentação e monitorização no terreno,
processamento e interpretação de dados com aplicações concretas em Geologia Ambiental.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus provides consolidation and deepens scientific contents and approaches on coastal processes and
content acquired in the 1st cycle, integrating different time scales. It is designed for training of researchers and
senior staff with responsibilities in management of coastal land and risk. The topics addressed associate
practical examples and applications including field practice of instrumentation, monitoring and office
processing and interpretation of data aiming their application in Environmental Geology issues.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas e teoricopraticas são organizadas em sessõe temáticas, nas quais se abordam conceitos e
praticam, em sala de aula, exercícios de aplicação, analisamse estudos de caso, discutemse implicações
práticas em termos de gestão do espaço litoral. A vertente de campo é "handson", utilizando instrumentação
específica, numa praia/laguna, durante um ciclo de maré. Os dados são utilizados para trabalho TP e avaliação
final.Avaliação de trabalhos de grupo sobre matérias do curso. Exemplos: mapeamento e interpretação da
distribuição espacial de parâmetros da água e sedimentos de uma laguna ou estuário, contendo fundamentação
de condicionantes à reabertura da barra de maré; cartografia de faixas de salvaguarda em horizontes de 50 e
100 anos num litoral de praia com descrição do forçamento e geomorfologia, justificação de métodos e
parametrização, avaliação de risco.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and TP classes are organized in modular/thematic sessions, allowing for theoretical teaching and
indoor resolution of exercises, discussion of casestudies and implications in coastal management. The field
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activities are "handson", consisting of deployment and use of specific instrumentation in a beach/lagoon,
during one tidal cycle. Data from this activity are used in TP sessions and required for final assessment.Group
reports on topics addressed in the course. E.g. mapping and interpretation of the spatial distribution of water and
sediment in a coastal lagoon or barred estuary, including the setting of constrains governing the artificial
breaching of the barrier; mapping of the 50 and 100 years setback lines in a beachdune coastal ribbon,
including description of forcing, geomorphology, choice of methodological approach, parameterization of
variables and identification of risk.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A experiência de leccionação indica que os métodos adoptados facilitam a percepção das aplicações
concretas a questões de Geologia Ambiental, nomeadamente sobre o espaço costeiro. A prática de terreno e
actividades "hands on" são elementos também indispensáveis à prossecução dos objectivos, nomeadamente
no que respeita à capacidade de utilização de conhecimentos e domínio de metodologias da área da Geologia na
resolução de questões complexas, transdisciplinares, do foro ambiental.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Experience indicates that the methods adopted facilitate the understanding of how to approach practical and
crossdiscipline issues of Environmental Geology (focusing on coastal areas) using concepts and methods of
Geology. The "handson" practice provided by field activities is most relevant as regards the ability to use
scientific knowledge and methodologies in solving complex issues, typical of Environmental Science.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Komar, P. (1976/1998) – Beach processes and sedimentation. Prentice Hall. Masselink, G., Hughes, M. (2003) –
Introduction to coastal processes and geomorphology. Hodder Arnold. Lowe, J.J. & Walker, M.J.C. (1997) –
Reconstructing Quaternary Environments. 2nd Edition. Pearson/Prentice Hall, 446 p. Kjerfve, B. (1994) –
Coastal lagoon processes. Elsevier Oceanography Series, 577 p.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objetivos de aprendizagem das unidades
curriculares.
As unidades curriculares incluem componentes teóricas (T), teóricopráticas (TP), práticas de laboratório (PL),
trabalho de campo (TC) e outras (O). As aulas T são expositivas, com apresentação de conceitos teóricos,
metodologias e casos de estudo. As TP são dedicadas à resolução de problemas e exploração de dados de
campo, incluindo aplicação de métodos numéricos/modelação, e realização de visitas ao terreno. Nas TC, os
alunos cartografam e sistematizam observações de campo. Nas PL, os estudantes usam metodologias e
instrumentação laboratorial, essencialmente nas componentes sedimentológica, geoquímica e paleoecológica.
Em algumas UCs os estudantes apresentam oralmente e discutem os resultados. A Dissertação/PI contempla
trabalho autónomo supervisionado em qualquer das vertentes anteriormente referidas. Os materiais de apoio
incluem cópias das apresentações das aulas, textos de apoio, artigos científicos e página web selecionadas,
outras publicações e programas informáticos.
6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
The curricular units (UC) include: theoretical (T), theoreticalpractical (TP), Lab (PL), fieldwork (TC) and Other (O)
components. T classes rely on lectures used to give theoretical concepts, methodologies and case studies. TP
classes are dedicated to solve application exercises and to explore field data, including use of numerical
methods/models and to perform field visits. TC are dedicated to mapping and systematization of field
observations. PL consist of handson work on lab methods and equipments, namely in the fields of
sedimentology, geochemistry and paleoecology. In some CUs students orally present and discuss results from
their work. The Dissertation/Research Project gravitates around supervised autonomous work that includes all
types of activities referred above. Support materials provided to students include lectures’ handouts, articles
and web sites with selected information, other publications and dedicated software.
6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao
estimado em ECTS.
A organização dos cursos por ciclos é semestral, correspondendo cada semestre a 30 ECTS e 1 ano lectivo a
60 ECTS. Por decisão do Senado da UL, 1 ECTS corresponde a 28h de trabalho do estudante, pressupondose
que 1 ano lectivo corresponda a 1680h de trabalho.
A avaliação destas condições foi realizada em Ciências através de inquéritos dirigidos aos alunos e aos
docentes aquando da adequação dos cursos ao processo de Bolonha, nos quais os alunos foram inquiridos
sobre a distribuição do tempo de trabalho necessário para conclusão com sucesso das diferentes disciplinas
que frequentaram, e os docentes sobre a estimativa que faziam para o mesmo tempo de trabalho.
Na FCUL, este é um assunto discutido e cuidadosamente pensado em cada reestruturação. No caso do
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1a633dde12b7ea8b2ce1561e8d52461a&formId=b94446f11dad02fb290b56251459f658&l…

42/55

30/12/2015

ACEF/1516/17727 — Guião para a autoavaliação

mestrado em Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território, esta questão tem sido
monitorizada em cada edição, procurando identificar e corrigir desvios, tal como se concretiza na secção 6
deste relatório.
6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS.
The MSc program is organized in semesters, each one corresponding to 30 ECTS. One academic year is
composed by 60ECTS. By decision of the UL Senate, 1 ECTS corresponds to a student working load of 28h. It is
assumed that one academic year corresponds to 1680 working hours. The evaluation of these conditions was
made in FCUL through a survey directed to students and teachers when programs were rearranged according
to the Bologna process. In these surveys students were asked about the amount of working time required to
successfully complete different curricular units, and an estimate of the same workload was also asked to the
teachers.
This is a subject discussed and carefully thought in the context of every restructuring exercise. It has been
considered since the first edition of this MSc course, and section 6 of this report proposes changes to the
structure initially submitted.
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de
aprendizagem da unidade curricular.
A avaliação contempla componentes sumativas, concretizadas no final do semestre, a que se adicionam
componentes formativas, realizadas ao longo do semestre letivo. Em função da natureza específica da
disciplina, os pesos relativos atribuídos a estas componentes podem variar, procurandose sempre valorizar o
trabalho desenvolvido pelo estudante nas diferentes componentes do processo de ensino/aprendizagem.
Assim, pretendese que a avaliação não se resuma, em regra, a uma prova única final. A diversidade dos tipos
de avaliação permite testar conhecimentos efetivamente adquiridos, verificar o desenvolvimento de
capacidades de planeamento e de produção de trabalho autónomo, aferir a qualidade da organização,
apresentação e debate de sínteses de informação, averiguar da aptidão para processar e analisar dados,
elaborar e aplicar soluções a problemas concretos recorrendo a procedimentos metodológicos e ferramentas
de cálculo e de modelação apropriadas.
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes.
The assessment process includes summative (accomplished by the end of the semester) and formative
(completed during the semester) components. According to the specific nature of each curricular unit, the
relative weights assigned to the various components of assessment may vary, but always seeking to value the
work developed in the different components of the teaching/learning process. The goal of diversifying the
evaluation procedures is to ensure that the student’s performance is scrutinized beyond the scope of the
marking in a single final test. The diversity of assessment enables evaluatingf knowledge effectively acquired,
checking the development of skills required for planning and producing autonomous work, measuring capacities
to organize, present and discuss scientific and technical synthesis, examining proficiency in processing and
analyzing data and to devise and apply solutions to specific problems using appropriate methods, calculation
and modeling tools.
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em atividades científicas.
De acordo com os temas do programa de cada unidade curricular e sempre que adequado, os estudantes são
solicitados a desenvolver trabalho que se insira nas linhas de investigação desenvolvidas pelo corpo docente,
utilizando o método científico em todas as suas vertentes, quer nas abordagens em contexto de terreno,
gabinete e laboratório. As unidades curriculares onde esta metodologia encontra máxima expressão, são, pela
sua natureza, a de Projecto de Campo e Experimental e de Dissertação/Projecto de Investigação.
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
According to the program of each curricular unit and whenever appropriate, the students are asked to develop
work in line with the research themes with which the teaching staff is engaged, using all the scientific method
components, in field, office and lab approaches. This methodology finds its maximum expression in the
curricular units of Field and Experimental Project and Dissertation/Research Project, in agreement with specific
nature.

7. Resultados
7.1. Resultados Académicos
7.1.1. Eficiência formativa.
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7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

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

Antepenúltimo ano / Two
before the last year
3

Penúltimo ano / One
before the last year
8

Último ano /
Last year
8

3

8

7

0

0

0

0

0

0

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 respetivas unidades
curriculares.
O mestrado em Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território tem disciplinas da área
das Ciências da Terra e uma da área de Engenharias e Tecnologias da Geoinformação.
Não se detectam diferenças significativas em termos de sucesso escolar entre as diferentes disciplinas nem
diferentes áreas, sendo de 100% o nº de aprovados/nº de avaliados nas diferentes épocas disponíveis no
mesmo ano lectivo.
Os casos de insucesso enquadramse em duas categorias distintas: (1) estudantes inscritos que desistem em
distintas fases do seu percurso, e que portanto não concluem algumas unidades curriculares com as quais têm
menos afinidade ou sentem mais dificuldade (disciplinas em que a % de aprovados/% inscritos é mais baixa);
(2) estudantes que concluem a Dissertação/Projecto de Investigação, em mais tempo do que o definido
curricularmente, devido a razões várias, de modo geral alheias ao curso, e entre as quais se cita a conciliação
com actividades profissionais.
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related
curricular units.
The MSc degree in Environmental Geology, Geological Risks and Land Management includes curricular units in
the areas of Earth Sciences and Geoinformation Engineering and Technologies. There are no significant
differences in the rate of success/failure in between disciplines or areas (100% of the students assessed) in the
different assessment dates of each academic year. The cases underlying nonpassing correspond to students
not submitted to assessment and fall in two categories: (1) enrolled students that abandon the posgraduate
course and therefore don’t conclude curricular units with which have less affinity or have more difficulties
(curricular units with lower % of students approved/registered); (2) students who dilate the timeslot previewed
to complete the Dissertation /Research Project for several reasons, usually external to the course, among
which the conciliation with professional occupations i a relevant one.
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de
melhoria do mesmo.
No final de cada semestre e após o lançamento das notas, as taxas de sucesso por u.c. (aprovados/inscritos e
aprovados/avaliados) constam de forma automática nos relatórios de unidade curricular. No final de cada ano
lectivo, os coordenadores de curso elaboram o relatório sobre o funcionamento do mesmo. Os resultados da
monitorização do sucesso escolar são utilizados pela coordenação do curso para detetar eventuais problemas
relacionados com as diferentes u.c. do plano de estudos. Em função dos problemas detetados, são ouvidos os
alunos e os docentes envolvidos na disciplina, e são encontradas as soluções adequadas caso a caso. Até ao
momento, as situações detectadas foram esporádicas e ultrapassadas com esta tipologia de iniciativas.
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
At the end of each semester, the success rates by uc (approved/registered and approved/evaluated) are
automatically computed and inserted in the coursereport. At the end of each academic year, the MSc
coordinators organize a final report about its functioning. The academic success rates are used by coordinators
to detect eventual problems related to the curricular units; once a situation is detected, teachers and students
involved are heard, and accordingly, adequate solutions are found. Until now the reported situations have been
solved with these initiatives.

7.1.4. Empregabilidade.
7.1.4. Empregabilidade / Employability
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%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos /
40
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that obtained
60
employment in other areas of activity
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates
60
that obtained employment until one year after graduating

7.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.
Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.
7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do
ciclo de estudos e respetiva classificação (quando aplicável).
Instituto Dom Luiz, FCUL (http://idl.ul.pt)
Classificação: Muito Bom
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if
applicable).
D. Luiz Institute
Classification: Very good
7.2.2. Maparesumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais
com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, relevantes para o ciclo de estudos.
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientificpublication/formId/b94446f11dad02fb290b56251459f658
7.2.3. Maparesumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/otherscientificpublication/formId/b94446f11dad02fb290b56251459f658
7.2.4. Impacto real das atividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico.
Estes impactos advêm essencialmente da: (1) realização da Dissertação/Projecto de Investigação em temas
com interesse e aplicação directa para a Sociedade (e.g. instabilidade de vertentes/arribas;
sismicidade/neotectónica associado ao risco sísmico; inundação costeira (incluindo tsunamis); morfodinâmica
de barras de maré; erosão de praias e monitorização costeira; erosão hídrica; evolução (paleo)ambiental de
sistemas litorais e alterações climáticas; contaminação/poluição de ambientes e materiais geológicos;
caracterização/ avaliação do património geológico) em parcerias com entidades públicas/privadas com
responsabilidades/interesses na gestão/planeamento territorial ou prevenção/gestão de riscos naturais; (2)
inserção dos diplomados no mercado de trabalho nas vertentes do conhecimento abordadas no mestrado; (3)
formação de investigadores nas vertentes do conhecimento abordadas no mestrado, os quais contribuem para
o enriquecimento do conhecimento em áreas de sensibilidade societal.
7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
This impact is measurable by (1) the development of Dissertations/Research Projects on scientific topics with
immediate applications, such as cliff/slope instability, seismicity/neotectonics, soil erosion by water, coastal
flooding, (morpho)dynamics of tidal inlets, marshes, flats, beaches and dunes, coastal erosion and monitoring,
contamination, undertaken in partnership with stakeholders/endusers; (2) integration of skilled graduates in
the labor market in diverse aspects of the acquired knowledge; (3) increasing the proportion of persons
educated in aspects of knowledge, which are of high societal sensitivity.
7.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.
As atividades científicas e tecnológicas dos docentes envolvidos no mestrado em Geologia do Ambiente,
Riscos Geológicos e Ordenamento do Território são realizadas no âmbito de: (1) projetos de investigação
financiados pela FCT ou pela Comunidade Europeia, e desenvolvidos em parceria com instituições nacionais e
internacionais; (2) cooperações bilaterais no âmbito do programa Acções Integradas, com diversos países,
nomeadamente Marrocos e Espanha; (3) investigação por contrato ou contratos de prestação de serviços,
celebrados com instituições públicas (ex.: APA, CCDR, câmaras municipais (e.g. Almada, Sintra, Cascais,
Lisboa)) ou empresas privadas.
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.
Scientific and technological activities of the staff involved in teaching this MSc are developed under joint
projects of national scope (mostly funded by the Portuguese Foundation for Science and Technology  FCT) and
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1a633dde12b7ea8b2ce1561e8d52461a&formId=b94446f11dad02fb290b56251459f658&l…

45/55

30/12/2015

ACEF/1516/17727 — Guião para a autoavaliação

also of international scope (essentially relying on partnerships and projects funded by the EU and also by
bilateral research agreements, namely with Spain and Morocco). In addition, research contracts with public
institutions (e.g.: APA, A.R.H.), municipalities (e.g. Sintra, cascais, Almada Lisboa) and private companies are
establishment to developed applied reasearch.
7.2.6. Utilização da monitorização das atividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
A monitorização das atividades desenvolvidas pelos docentes envolvidos neste mestrado é efetuada
objectivamente em cada triénio através do Regime de Avaliação de Docentes (RADD), da avaliação dos
projetos em que estão envolvidos e impacte dos resultados obtidos. O valor da atividade científica e tecnológica
desenvolvida pelo corpo docente é reflectido no seu crescente envolvimento em: 1) publicações internacionais;
2) revisão de artigos solicitada por revistas internacionais e integração de equipas editoriais; 3) parcerias em
projetos ID&T; 4) contratos de prestação de serviços; 5) comissões de avaliação de projectos, de bolsas de
pósgraduação e de desempenho. Cada docente introduz as adaptações e melhorias dos conteúdos/métodos
das unidades curriculares em que participa, tendo em conta a actualidade dos assuntos a discutir e a
relevância de estudos de caso ou a pertinência de temas de trabalho para os alunos.
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
Monitoring of scientific and technological activities developed by teachers involved in the MSc is performed
objectively every 3 years through the national teacher’s Assessment Scheme (RADD), and also by evaluation
results of the projects in which they are involved, including the impact of the obtained results. The value of the
activity is reflected in: 1) indexed publications; 2) review of publications in international journals; 3) partnerships
in projects ID & T; 4) relevance of the services and research contracts carried out; 5) integration in merit
assessment committees of scholarships, projects and performance. Each teacher carries out regularly a self
assessment exercise with the aim of introducing adaptations and improvements of the contents/methods of
courses in which they participate, taking into account the relevance and updating of the matters addressed.

7.3. Outros Resultados
Perguntas 7.3.1 a 7.3.3
7.3.1. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação
avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos.
Os docentes do Departamento de Geologia que participam neste curso têm coordenado ou participado em
prestação de serviços de grande relevância para a sociedade, de que se citam: Programas da Orla Costeira;
elaboração de um sistema de monitorização do litoral; integração em grupos de definição de políticas do
Governo sobre erosão costeira e intervenções de minimização; estudos do impacte das alterações climáticas
no litoral dos municípios de Sintra, Cascais e Almada; estabelecimento da Estratégia para a Gestão Integrada
da Orla Costeira; revisão do regime jurídico e definição das orientações estratégicas da REN; estudos de
impacte ambiental de um número elevado de projectos/obras; monitorização dos parâmetros ambientais de
sistemas lagunares. Algumas dissertações contribuíram para estes ou outros contratos. Os docentes estão
igualmente implicados em outros cursos de formação avançada da UL, a nível de 2º e 3º ciclo, bem como na
orientação de pósdocs.
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific
area(s) of the study programme.
The DG teachers involved in this MSc have coordinated/participated in major contracts/projects of national
relevance, such as studies for 5 POOC (master coastal plans), a large scale coastal monitoring system for the
National Environment Agency ; governmentappointed working groups to set up national strategies of coping
with coastal erosion, evaluation of climate change impacts in the coast of Sintra, Cascais and Almada
municipalities revision of the legal framework and definition of the strategic guidelines of the REN (National
Ecological Reserve), regional and local studies of environmental impact related with projects and works and
monitoring of environmental parameters of lagoonal environments. A number of dissertations were developed in
relation with, or as part of the aforementioned activities. The teaching staff is also involved in other advanced
training courses undertaken at the UL, namely at MSc and PhD level, as well as in supervision of postdoc
researchers.
7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a
ação cultural, desportiva e artística.
Tratandose de contratos realizados para entidades nacionais/europeias, muitos deles obtidos em concurso,
correspondendo pois a financiamento obtido em competição com outras entidades, e cujos objetivos se
enquadram perfeitamente na perspetiva de prevenção de perigos naturais, ordenamento do território e
preservação ambiental, os docentes envolvidos no mestrado têm contribuído significativamente para o
desenvolvimento nacional, regional e local. A incorporação de trabalho por parte dos estudantes nestas
atividades de forma simbiótica, permitiu a sua concretização e obtenção de resultados em tempo útil,
contribuindo de forma mais efectiva para a sua formação técnica especializada. A divulgação de resultados por
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1a633dde12b7ea8b2ce1561e8d52461a&formId=b94446f11dad02fb290b56251459f658&l…

46/55

30/12/2015

ACEF/1516/17727 — Guião para a autoavaliação

audiências não especializadas, concorre para as temáticas da cultura científica.
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and
artistic activities.
The above mentioned contracts/projects , among which several have been obtained in competitive calls , aimed
at objectives initially designed and demanded by national authorities, thus ensuring that the objectives fit the
information needs of endusers, and aiming at prevention of natural hazards, land use planning, environmental
conservation. The incorporation of MSc students in these activities and work teams enabled the timely
production of results, contributing to their training. In addition, the dissemination of results by nonspecialized
audiences contributes to the effort of consolidating scientific culture.
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a Instituição, o ciclo de estudos e o
ensino ministrado.
Anualmente são elaboradas por Ciências um conjunto de publicações destinadas a promover a Instituição e os
seus ciclos de estudos. Os stakeholders e os opinion makers têm assim ao seu dispor um conjunto de
informações atualizadas sobre o acesso, as funções, os conteúdos e objectivos, principais empregadores e
saídas profissionais dos cursos de Ciências. Estas brochuras são distribuídas gratuitamente em feiras e
certames especializados (nacionais e internacionais), escolas secundárias, empresas, etc., sendo igualmente
disponibilizadas em formato digital. Na página web da FCUL podem ainda ser encontradas informações
sintéticas sobre os objectivos e a estrutura do programa de mestrado em Geologia do Ambiente, Riscos
Geológicos e Ordenamento do Território.
7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the education
given to students.
FCULisboa produces every year a set of publications to promote the institution and its study programs.
Stakeholders and opinion makers regularly have at their disposal a set of updated information on access,
functions, contents and objectives, major employers and career opportunities of FCUL study programs,
including MSc courses. These flyers are distributed free of charge in shows, meetings and specialized fairs
(national and international), secondary schools, companies, etc., and are also available in digital format. The
FCUL website also contains synthetic information regarding the main goals and curricular structure of the MSc
programme in Environmental Geology, Geological Risks and Land Management.

7.3.4. Nível de internacionalização
7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level
%
Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the study
programme
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs
(in)
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility
programs (out)
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in)
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out)

10
0
0
0
0

8. Análise SWOT do ciclo de estudos
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos
8.1.1. Pontos fortes
Da Instituição (FCUL):
• Credibilidade e reconhecimento (nacional e internacional) na promoção de programas de ensino de elevada
qualidade e exigência, conferindo boa preparação e integração dos seus alunos no mercado de trabalho
• Localização privilegiada, integrando um campus de fácil acesso dotado de boas infraestruturas
• Instalações modernas e bem equipadas, proporcionando desenvolvimento efectivo de boas práticas de ensino
e investigação
• Serviços de apoio diversificados e qualificados, facilitando a progressão académica dos estudantes e
apoiando a sua inserção futura no mercado de trabalho
• Estruturas de coordenação e gestão académicas eficientes
• Bolsas de mérito escolar
• Acolhimento de Unidades de Investigação com elevada dinâmica e reputação nacional e internacional, gerindo
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número avultado de projectos ID&T e de contratos de prestação de serviço estabelecidos com empresas e
outras entidades públicas ou privadas, nacionais e estrangeiras
• Corpo docente qualificado, detendo comprovada experiência pedagógica e notável competência científica em
diversas áreas do Conhecimento
Do Curso (inclui análise de inquérito enviado a 50 alunos, ao qual se obtiveram 21 respostas):
• Elenco curricular e conteúdos das disciplinas de elevada qualidade, compatíveis com objetivos de
ensino/aprendizagem adequados a um 2º ciclo de estudos (3,9 a 4,1 pontos (em 5) nos inquéritos aos antigos
alunos)
• Corpo docente de carreira, disponível (4,5 pontos (em 5) nos inquéritos aos antigos alunos), com elevada
experiência pedagógica, de investigação e de prestação de serviços à comunidade em diversas áreas de
abrangência do Mestrado
• Participação de investigadores/técnicos exteriores à FCUL, proporcionando diversidade de perspetivas e
contacto com casos de estudo concretos oriundos da prática profissional
• Boa ligação com a formação de 1º ciclo em Geologia na FCUL
• Tópicos de formação centrais de grande actualidade e aplicabilidade às necessidades societais
• Elenco curricular diferenciado de outros mestrados, destacandose as disciplinas de Modificações Ambientais
em Sistemas Costeiros, Paleoecologia e Património Geológico
• Infraestruturas laboratoriais sediadas no DG e no IDL adequadas às necessidades do curso (4,2 pontos (em 5)
nos inquéritos aos antigos alunos)
• Leccionação concentrada em apenas dois dias da semana (3,9 pontos (em 5) nos inquéritos aos antigos
alunos)
• Componente de formação teórica < 1/3 das horas de contacto; maioria das horas de contacto de natureza TP
• Temas de Dissertação em tópicos de investigação do corpo docente, consequentes na resolução de questões
propostas por entidades externas
8.1.1. Strengths
Of the host institution (FCUL)
• Credibility and national and international recognition of the highquality and demanding educational programs,
providing good training and integration of students in the labor market
• Prime location, in an easily accessible campus endowed with good infrastructures
• Modern and wellequipped facilities, enabling the development of good teaching and research practices
• Diversified and qualified support services, facilitating the academic progress of students and supporting their
future insertion in the labor market
• Efficient structures of academic coordination and management
• Merit Scholarships
• Hosted Research Units with high dynamics and of national and international reputation, managing a large
number of RD&T projects and service contracts signed with companies and other public or private entities,
national or foreign
• Qualified teachers, holding proven teaching experience and remarkable scientific expertise in various areas of
knowledge
Of the MSc course (including results of an inquiry sent to 50 former students with 21 valid replies)
• High quality curricular organization and contents compatible with the training goals appropriate for a 2nd cycle
of (3,9  4,1 out of 5 in enquiry)
• Permanent faculty staff with high experience in pedagogical issues, available for students (4,5 out of 5 in
enquiry) and involved in RD&T projects and services/contracts with industry and other stakeholders
• Involvement of invited researchers/professionals external to FCUL, providing diversity of perspectives and
contact with case studies addressed in professional practice
• Continuity and specialization regarding the BSc (1st cycle) training offered in Geology at FCUL
• Up to date topics of training at the cutting edge of knowledge and relevant for societal needs
• Differentiated curricular syllabuses regarding other MSc courses, with emphasis in the curricular units of
Environmental Changes in Coastal Systems, Paleoecology and Geological Heritage
• Lab facilities hosted in Department of Geology and IDL adequate to the course requirements (4.2 out of 5 in
inquiry)
• Compact and regular weekly schedule, concentrated in 2 weekdays (3.9 out of 5 in inquiry)
• Lectures <1/3 of total contact time, with the majority of training of TP nature
• Dissertation themes developed in research topics explored by teaching staff and consequent in addressing
challenges brought by entities external to the university
8.1.2. Pontos fracos
Do Curso (inclui análise de inquérito enviado a 50 alunos, ao qual se obtiveram 21 respostas):
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• Poucos contactos com organizações empregadoras e ambientes profissionais na perspectiva da
empregabilidade (2,5 pontos (em 5) nos inquéritos aos antigos alunos)
• Proporção de horas de trabalho de campo relativamente baixa (crítica frequente nas respostas ao inquérito)
• Carga horária presencial relativamente elevada em algumas unidades curriculares
• Sucesso limitado na atracção de estudantes exteriores à FCUL
8.1.2. Weaknesses
Of the MSc course (including results of an inquiry sent to 50 former students with 21 valid replies)
• Few contacts with employers and professional environments under the post grad employment perspective (2.5
out of 5 in inquiry)
• Low proportion of time devoted to field activities (a criticism frequently mentioned in inquiry)
• Excessive contact time in some curricular units
• Limited success in attracting graduates from other universities
8.1.3. Oportunidades
• Larga base de recrutamento de estudantes licenciados
• Possibilidade de intercâmbio de estudantes e docentes com outras universidades
• Procura/necessidade de profissionais com este perfil de formação por parte da sociedade, nomeadamente
nas temáticas do risco, da qualidade ambiental e da gestão do território, quer nacional quer em países de
expressão portuguesa
• Necessidade de aprofundamento da investigação nos temas centrais do curso
• Crescente consciencialização dos decisores políticos e entidades tutelares e tradução e normativos
ambientais da importância da avaliação/caracterização: (1) da perigosidade/risco com base em estudos a
escalas de tempo alargadas e (2) da qualidade ambiental de sistemas naturais com graus diferenciados de
antropização
8.1.3. Opportunities
• Wide recruitment base of BSc graduate students
• Opportunities for student and teaching staff interchange with other universities
• Societal demand/need for professionals with the offered training profile, namely in the areas of risk,
environmental quality and land management, in Portugal and Portuguese speaking countries
• Research gaps in themes central to the course
• Increasing awareness of decision makers and entities in charge on the relevance of assessing/characterizing:
(1) hazards/risk based upon studies considering macro timescales and (2) the environmental quality of natural
systems under different degrees of anthropogenic influence, both translating into environmental regulations
8.1.4. Constrangimentos
• Desinvestimento no Ensino Superior e na Ciência
• Ausência de renovação do corpo docente
• Redução da população estudantil
• Inexistência de uma cultura de mobilidade em Portugal
• Eventual secundarização das questões ambientais e de ordenamento em cenário de crise económica
prolongada
8.1.4. Threats
• Disinvestment in High Education and Science
• Lack of renewal of teaching staff
• Decrease of the number of students enrolled in high education
• Lack of a mobility culture in Portugal
• Eventual subordination of environmental and planning/management issues in a scenario of lasting economic
crisis

9. Proposta de ações de melhoria
9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
PF1 Poucos contactos com organizações empregadoras e ambientes profissionais na perspectiva da
empregabilidade
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M1  Organização de um seminário no âmbito da unidade curricular Projecto de Campo e Experimental do 2º
semestre/1º ano com estudantes, docentes e stakeholders/entidades empregadoras, visando a aproximação
das partes, a divulgação de competências desenvolvidas no curso e as oportunidades oferecidas pelos
sectores de actividade dos convidados.
PF2  Proporção de horas de trabalho de campo relativamente baixa
M2  A reorganização curricular agora proposta incrementa a proporção de horas de trabalho de campo
relativamente ao total de horas presenciais no curso e, em algumas unidades curriculares, cria esta tipologia
de trabalho.
PF3  Carga horária presencial relativamente elevada em algumas unidades curriculares
M3  A reorganização curricular agora proposta diminui a carga presencial em cerca de 10% e, no caso da
Dissertação/Projecto de Investigação adequa o nº de horas à tipologia dos trabalhos desenvolvidos.
PF4  Sucesso limitado na atracção de estudantes exteriores à FCUL
M4  Produção de folhetos de divulgação em suporte papel e digital e alargamento da atual lista de distribuição
de informação. Exploração dos programas europeus de mobilidade, visando melhorar a base de recrutamento e
a eficácia do intercâmbio.

9.1.1. Improvement measure
WP1 Few contacts with employers and professional environments under the post grad employment
perspective
A1  Organization of a workshop in the scope of the curricular unit Field and Experimental Project (1st year/2nd
semester), with students, teaching staff and stakeholders/potential employers, aiming at bring the interested
parties closer together, the diffusion of competences developed during the course and the work opportunities
offered by the represented activity sectors.
WP2  Low proportion of time devoted to field activities
A2  The curricular reorganization proposed increases the proportion of field work hours relatively to the total
number of contact hours and, in some curricular units this typology of work is created.
WP3  Excessive contact time in some curricular units
A3  The curricular reorganization proposed decreases in about 10% the number of contact hours; in the case of
the curricular unit Dissertation/Research Project, the work load was adapted to fit the typology of the developed
activities.
WP4 Limited success in attracting graduates from other universities
A4  Production of advertising brochures, in both paper and digital formats and widening of distribution list.
Exploitation of European mobility programmes aiming at widening the recruitment base and increasing inter
institutional exchanges.
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
M1 – Seminário
Prioridade alta, a ser aplicada em 2016 e repetida em cada edição do curso.
M2 – Incremento da proporção de horas de trabalho de campo
Prioridade alta. A medida será aplicada na edição do mestrado que tenha lugar logo após a aprovação da
reestruturação do mestrado.
M3 – Diminuição da carga presencial e adequação do nº de horas à tipologia dos trabalhos
Prioridade alta. A medida será aplicada na edição do mestrado que tenha lugar logo após a aprovação da
reestruturação do mestrado.
M4  Produção de folhetos de divulgação e exploração dos programas europeus de mobilidade
Prioridade alta, a ser aplicada na próxima edição do curso.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
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A1 – Worskhop
High priority, to be implemented in 2016 and repeated in each edition.
A2  Low proportion of time devoted to field activities
High priority. The action will be implemented in the edition of the MSc course that takes place immediately after
the approval of the restructuring of the MSc.
A3  Decrease in the number of contact hours and adaption of the work load
High priority. The action will be implemented in the edition of the MSc course that takes place immediately after
the approval of the restructuring of the MSc.
A4  Limited success in attracting graduates from other universities
High priority, to be implemented in the next edition of the course.
9.1.3. Indicadores de implementação
M1 – Seminário
Classificação melhor que 4 (em 5) nas respostas ao inquérito aos alunos respeitante à sua apreciação
relativamente à oportunidade de contacto com organizações empregadoras e ambientes profissionais
oferecidas durante o curso.
M2 – Incremento da proporção de horas de trabalho de campo relativamente ao total de horas presenciais
Avaliação através de inquéritos aos alunos.
M3 – Diminuição da carga presencial e adequação do nº de horas à tipologia dos trabalhos
Avaliação através de inquéritos aos alunos.
M4  Produção de folhetos de divulgação e exploração dos programas europeus de mobilidade
Considerase que a divulgação é bemsucedida se o número de candidatos oriundos de outras instituições de
ensino superior atingir pelo menos 25% do total de candidaturas, incluindo estudantes em mobilidade.

9.1.3. Implementation indicators
A1 – Worshop
Marking better than 4 out of 5 in the query item reflecting the students oppinion on opportunities to contact
employers offered during the course.
A2  Low proportion of time devoted to field activities
Evaluation trough query to students.
A3  Decrease in the number of contact hours and adaption of the work load
Evaluation trough query to students.
A4  Limited success in attracting graduates from other universities
The action is considered successful if the number of applicants of other higher education institutions reaches at
least 25% of the total applications, including mobility students.

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
As alterações propostas correspondem a: (1) modificação da tipologia de horas de contacto, de modo a ajustá
las ao trabalho efectivamente desenvolvido, destacandose a introdução de horas de trabalho de campo em
algumas unidades curriculares e o aumento da carga lectiva teóricoprática em detrimento da teórica; (2)
redução da carga letiva presencial em algumas unidades curriculares para permitir reforço da componente de
trabalho autónomo dos alunos.
10.1.1. Synthesis of the intended changes
Changes proposed correspond to: (1) changes in the typology of contact hours in order to adjust them to the
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type of work effectively developed with the students, namely the institution of field work in some curricular units
and the increase of theoretical/practical hours diminishing the number of lectures; (2) reduction of contact hours
in some curricular units, in order to enable the strengthening of the students autonomous work.

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)
Mapa
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território
10.1.2.1. Study programme:
Environmental Geology, Geological Risks and Land Management
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
Ciências da Terra
Engenharias e Tecnologias da
Geoinformação
(2 Items)

Sigla /
Acronym
CTERRA

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS
78

ECTS Optativos / Optional
ECTS*
6

ETG

6

0

84

6

10.2. Novo plano de estudos
Mapa XII   1º ano/ 1º semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território
10.2.1. Study programme:
Environmental Geology, Geological Risks and Land Management
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano/ 1º semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/1st semester
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10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units
Sistemas de Informação
Geográfica Aplicados
Perigosidade e Risco
Geológico
Opção 1
Modificações Ambientais
em Sistemas Costeiros
Geoquímica Ambiental
(5 Items)

Área Científica /
Scientific Area (1)

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

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

ETG

Semestral

168

T14+TP28

6

Obrigatória

CTERRA

Semestral

168

T21+TP14+ TC7

6

Obrigatória

CTERRA

Semestral

168



6

Optativa

CTERRA

Semestral

168

T14+TP21+TC10,5

6

Obrigatória

CTERRA

Semestral

168

T14+TP28+TC7

6

Obrigatória

Mapa XII   1º ano/ 2º semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território
10.2.1. Study programme:
Environmental Geology, Geological Risks and Land Management
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano/ 2º semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/2nd semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Área Científica /
Curricular Units
Scientific Area (1)
Geologia, Ordenamento e
CTERRA
Impacte Ambiental
Projecto de Campo e
CTERRA
Experimental
Dissertação / Projecto de
CTERRA
Investigação
(3 Items)

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

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

Semestral

252

T21+TP42

9

Obrigatória

Semestral

168

TP7+PL21+TC17,5

6

Obrigatória

Anual

420

O14

15

Obrigatória

Mapa XII   2º ano/ 1º semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território
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10.2.1. Study programme:
Environmental Geology, Geological Risks and Land Management
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano/ 1º semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares Área Científica /
/ Curricular Units
Scientific Area (1)
Dissertação / Projecto
de Investigação
(1 Item)

CTERRA

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

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

Anual

O28

30

840

Obrigatória

Mapa XII   OPÇÃO 1  1º ano / 1º semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território
10.2.1. Study programme:
Environmental Geology, Geological Risks and Land Management
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
OPÇÃO 1  1º ano / 1º semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
OPTION 1  1st year/1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares Área Científica /
/ Curricular Units
Scientific Area (1)

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

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)
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Paleoecologia
Património Geológico
(2 Items)
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CTERRA
CTERRA

Semestral
Semestral

168
168

T14+TP28+ TC3,5
TP28+TC17,5

6
6

OPTATIVA
OPTATIVA

10.3. Fichas curriculares dos docentes
10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)
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