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NCE/20/2000150 — Apresentação do pedido corrigido -
Novo ciclo de estudos

1. Caracterização geral do ciclo de estudos
1.1. Instituição de Ensino Superior:

Universidade Do Minho

1.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior (proposta em associação):
Universidade Do Porto
Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola De Engenharia (UM)

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):
Escola De Ciências E Tecnologia (UTAD)
Faculdade De Letras (UP)
Instituto De Ciências Sociais (UM)

1.3. Designação do ciclo de estudos:
Mestrado em Desafios das Cidades Atlânticas

1.3. Study programme:
Master in Atlantic Cities Challenges

1.4. Grau:
Mestre

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Engenharia Civil

1.5. Main scientific area of the study programme:
Civil Engineering

1.6.1 Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos):

582

1.6.2 Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

Não

1.6.3 Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

NA

1.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
90

1.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 65/2018, de 16 de
agosto):

3 semestres

1.8. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 65/2018, of August
16th):

3 semesters



31/05/2021 NCE/20/2000150 — Apresentação do pedido corrigido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a16b97a4-fafa-d5c0-2b22-5f6c677915d3&formId=455a4ffb-d291-31b6-3845-5f… 2/73

1.9. Número máximo de admissões:
36

1.10. Condições específicas de ingresso.
a) Titulares de licenciatura em Engenharia Civil, Geografia, Informática, Sistemas de Informação, Ciências Sociais,
Educação, Arquitetura, Economia ou áreas afins. 
b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos organizado
de acordo com os princípios de Bolonha por um Estado aderente a este processo, nas áreas do conhecimento
mencionadas em a).
c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido pelo Conselho Científico, da Escola de
Engenharia da UMinho, da Faculdade de Letras da UPorto, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UTAD, como
satisfazendo os objetivos do grau de licenciado, nas áreas do conhecimento mencionadas em a).
d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional nas áreas do conhecimento mencionadas em a), que
seja reconhecido pelo Conselho Científico da Escola / Faculdade, da UMinho, UPorto, UTAD, como atestando
capacidade para a realização deste ciclo de estudos.

1.10. Specific entry requirements.
a) Holders of a degree in Civil Engineering, Geography, Computer Science, Information Systems, Social Sciences,
Education, Architecture, Economy or similar areas.
b) Holders of a foreign higher academic degree conferred following a 1st cycle of studies organized in accordance with
the principles of Bologna by a State adhering to this process, in the areas of knowledge mentioned in a).
c) Holders of a foreign higher academic degree that is recognized by the Scientific Council of, the School of
Engineering of UMinho, Faculty of Letters of UPorto, Faculty of Science and Technology of UTAD, as satisfying the
objectives of the Bachelor's degree, in the areas of knowledge mentioned in a).
d) Holders of an academic or professional curriculum in the areas mentioned in a), which is
recognized by the Scientific Council of the School of Engineering of UMinho, Faculty of Letters of UPorto, Faculty of
Science and Technology of UTAD, as attesting the capacity to carry out this cycle of studies.

1.11. Regime de funcionamento.
Outros

1.11.1. Se outro, especifique:
b-learning.

1.11.1. If other, specify:
b-learning

1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Campi das universidades do consórcio UNISF (componente presencial), consoante a universidade responsável pela
UC. 
O consórcio UNISF - Universidade sem Fronteiras - tem a participação das seguintes universidades: Universidade do
Minho (líder do consórcio); Universidade do Porto; Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; Universidade de
Santiago de Compostela; Universidade de Vigo; Universidade da Corunha.

1.12. Premises where the study programme will be lectured:
Campi of the universities of the consortium of the UNSIF project (presential component), in accordance with the
university responsible for each curricular unit (CU).
The consortium UNISF - Universites with no Borders - has the participation of the following universities: University of
Minho; University of Porto; University of Trás-os-Montes e Alto Douro; University of Santiago de Compostela;
University of Vigo; University of Corunha.

1.13. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República
(PDF, máx. 500kB):

1.13._RAUM_Creditação_artº 24º (DR_2Serie_20Jan_Desp_7782020).pdf
1.14. Observações:

O Mestrado em Desafios das Cidades Atlânticas é proposto pelo consórcio UNISF - Universidade sem Fronteiras - e
tem a participação das seguintes universidades: Universidade do Minho (líder do consórcio); Universidade do Porto;
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; Universidade de Santiago de Compostela; Universidade de Vigo;
Universidade da Corunha.

Este mestrado é constituído por 3 trimestres, com 30 ECTS cada.
As áreas científicas principais são Engenharia Civil (EC); Geografia (G); Informática (I); Sociologia (S).
Cada aluno escolherá uma destas áreas científicas onde pretende desenvolver a Dissertação.
O Semestre 1 tem 6 UC's, de seis diferentes áreas científicas (EC; G; I; S; Arquitetura (A); Economia (E)), obrigatórias
para todos os alunos, com 5 ECTS cada.
O Semestre 2 tem 6 UC's, com 5 ECTS cada. Este semestre inclui duas UC's obrigatórias: Metodologias de
Investigação e Plano de Dissertação; Estágio em desafios das cidades atlânticas. 
Para o Semestre 2 são oferecidas 12 UC's de opção.
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Além das duas UC's obrigatórias, no Semestre 2 cada aluno escolherá 2 UC's de opção da área científica escolhida
para a Dissertação (EC/G/I/S) e ainda duas diferentes UC's de duas das outras cinco áreas científicas.

1.14. Observations:
The Master in Atlantic Cities Challenges is proposed by the consortium UNISF - Universites with no Borders - with the
participation of the following universities: University of Minho; University of Porto; University of Trás-os-Montes e Alto
Douro; University of Santiago de Compostela; University of Vigo; University of Corunha.

This master programme is composed of 3 trimesters, each with 30 ECTS.
The main scientific areas are Civil Engineering (CE), Geography (G), Informatics (I); Social Sciences (S).
Each student must choose one of these areas in which he/she will conduct his/her Dissertation.
Semester 1 has 6 Curricular Units (CU’s) of six different scientific areas (CE; G; I; S; Architecture (A); Economy (E)),
which are mandatory for every student, with 5 ECTS each one.
Semester 2 has 6 CU’s, with 5 ECTS each. This semester includes two CU mandatory areas: Research Methodologies
and Dissertation Plan; Internship in Atlantic cities challenges.
In addition to the previously referred as mandatory CUs, students must choose 2 CUs of the same scientific area
chosen for his /her Dissertation (CE/G/I/S) and 2 more different CUs from two of other five scientific areas.

2. Formalização do Pedido
Mapa I - Senado da Universidade do Minho

2.1.1. Órgão ouvido:
 Senado da Universidade do Minho

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._DelibCPSA_61_Cri_Mest_ Desafios das Cidades Atlanticas_signed2.pdf

 
Mapa I - Conselho Científico da Escola de Engenharia

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Científico da Escola de Engenharia

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._Parecer_EEUM_MScDCAtlanticas2.pdf

 
Mapa I - Conselho Científico do Instituto de Ciências Sociais

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Científico do Instituto de Ciências Sociais

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._Parecer_ICS_M_DCA2.pdf

 
Mapa I - Universidade de Santiago de Compostela

2.1.1. Órgão ouvido:
 Universidade de Santiago de Compostela

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._CG_máster_USC 1.pdf

 
Mapa I - Universidade da Corunha

2.1.1. Órgão ouvido:
 Universidade da Corunha

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._Declaracion intenciones_MU_Desfios Cidades Atlant_MUDCA.UDC.pdf

 
Mapa I - Universidade de Vigo

2.1.1. Órgão ouvido:
 Universidade de Vigo
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2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._CG_U_Vigo.pdf

Mapa I - Universidade do Porto

2.1.1. Órgão ouvido:
 Universidade do Porto

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._Despacho reitoral 2ºC Desafios das Cidades Atlânticas.pdf

 
Mapa I - UTAD - Escola de Ciências e Tecnologias - Conselho Pedagógico

2.1.1. Órgão ouvido:
 UTAD - Escola de Ciências e Tecnologias - Conselho Pedagógico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._UTAD-ECT_CP.pdf

 
Mapa I - UTAD - Escola de Ciências e Tecnologias - Conselho Científico

2.1.1. Órgão ouvido:
 UTAD - Escola de Ciências e Tecnologias - Conselho Científico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._UTAD-ECT_CC.pdf

 
Mapa I - UTAD - Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias - Conselho Científico

2.1.1. Órgão ouvido:
 UTAD - Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias - Conselho Científico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._UTAD-ECAV_CC.pdf

 
Mapa I - UTAD - Conselho Académico

2.1.1. Órgão ouvido:
 UTAD - Conselho Académico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._UATD-Conselho Académico.pdf

 

3. Âmbito e objetivos do ciclo de estudos. Adequação ao projeto educativo,
científico e cultural da instituição
3.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos:

 Os principais objetivos deste ciclo de estudos são facultar aos estudantes as competências para o exercício
profissional de excelência e para o desenvolvimento de atividades de investigação, no âmbito da dissertação de
projetos de investigação em que possam participar, incentivando os mais vocacionados a continuarem estudos de
terceiro ciclo. Assim, a formação obtida no Mestrado em Desafios das Cidades Atlânticas proporcionará aos mestres a
utilização dos conhecimentos adquiridos nos seis domínios do curso - património construído, ambiente, ciências
sociais e educacionais, tecnologias de informação, governança e economia - suportando ações associadas à
construção de cidades sustentáveis, inteligentes, eficientes, resilientes e inclusivas. Na prossecução destes objetivos,
o programa de estudos reflete os resultados da investigação, em particular, a realizada nos centros de investigação
das universidades do consórcio UNISF, onde se integram os respetivos docentes.

3.1. The study programme’s generic objectives:
 The main objectives of this cycle of studies are to provide students with the skills for the professional exercise of

excellence and for the development of research activities, within the scope of the dissertation and of research projects
in which they may participate, encouraging the most suited to continue their third cycle studies. Thus, the training
obtained in the Master in Challenges of Atlantic Cities will provide the masters to use of the knowledge acquired in the
six scientific fields of the master – constructed heritage, environment, educational and social sciences, information
technologies, governance and economy – supporting actions associated to the construction of sustainable, intelligent,
efficient, resilient and inclusive cities. In pursuit of these objectives, the study program of this master reflects the
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/455a4ffb-d291-31b6-3845-5f772e849aa3/questionId/cb796306-865f-d4bd-7f54-5f4f71802a4c/annexId/83dacd79-2627-9a32-53e5-5f7f3165331d
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/455a4ffb-d291-31b6-3845-5f772e849aa3/questionId/cb796306-865f-d4bd-7f54-5f4f71802a4c/annexId/1e8e4f0f-7602-b83a-19b4-602177d2ae48
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/455a4ffb-d291-31b6-3845-5f772e849aa3/questionId/cb796306-865f-d4bd-7f54-5f4f71802a4c/annexId/69870d67-9549-c7cc-17e9-6021784f21ed
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results of the research, namely, that carried out in the research centres of the universities of the UNISF consortium,
where the lecturing staff is integrated.

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
O1. Aplicar os conhecimentos adquiridos e resolver problemas complexos em contextos novos, num quadro de
atuação multidisciplinar, relacionados com a área de estudo.
O2. Utilizar ferramentas e recursos de alto nível para desenvolver investigação e atender às expectativas profissionais
da sociedade em relação ao estudo do ordenamento, planeamento e gestão de cidades.
O3. Trabalhar em equipas inter e/ou transdisciplinares, desenvolvendo propostas que contribuam para o
desenvolvimento sustentável (ambiental, económico, político e social) das cidades.
O4. Compreender os processos de transformação urbana e digital em curso, familiarizando-se com ferramentas
analíticas e de modelação aplicando-as nos processos de tomada de decisão, com base em informação analítica.
O5. Realizar processos de análise, avaliação e diagnóstico de cidades que permitam otimizar as iniciativas promovidas
por modelos de governança urbana multinível.

3.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
O1. Apply the acquired knowledge and solve complex problems in new contexts, within a framework of
multidisciplinary performance, related to the area of study
O2. Manage tools and resources to develop research and meet the professional expectations of society in relation to
the study of urban planning and management.
O3. Work in inter and / or transdisciplinary teams, developing proposals that contribute to the sustainable development
(environmental, economic, political and social) of cities.
O4. Understand the ongoing urban and digital transformation processes, becoming familiar with analytical and
modeling tools and applying them to decision-making processes, based on analytical information.
O5. Carry out processes of analysis, evaluation and diagnosis of cities that allow to optimize the initiatives promoted
by multilevel urban governance models

3.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa, face à missão institucional e,
designadamente, ao projeto educativo, científico e cultural da instituição:

A missão das universidades do consórcio UNISF integra a difusão e aplicação do conhecimento através da promoção
da educação superior. Para o cumprimento da sua missão, as seis universidades do consórcio têm como objetivos,
dentre outros, a formação humana ao mais alto nível, nas suas dimensões ética, cultural, científica, artística, técnica e
profissional, através de oferta formativa adequada, contribuindo assim para o desenvolvimento social e económico da
região em que se inserem.
Esta proposta de mestrado integra-se no projeto internacional UNISF – Universidade Sem Fronteiras, liderado pela
UMinho, a desenvolver pelo consórcio respetivo com a participação das três universidades do Norte de Portugal e das
três universidades da Galiza, cujo “Objetivo Geral” é o de “Melhorar a capacidade das universidades e autoridades
públicas para a criação de graus/titulações conjuntas entre a Galiza e o Norte de Portugal, e a consolidação do Espaço
Fronteiriço de Ensino Superior e de Investigação da Euro-região. As universidades da Euro-região assumiram o
desígnio de desenvolver um “Plano Estratégico de Promoção da Educação Superior da Euro-região na Europa,
América Latina e África, sendo por isso considerada também estratégica a designação de “Desafios das Cidades
Atlânticas” para corporizar essa visão.
Este ciclo de estudos tem a visão e missão de colmatar uma lacuna educativa que vinha a ser sentida no domínio das
cidades, onde, a nível mundial existe uma variada oferta educativa muito focada num espectro estreito da área
tecnológica. Por isso as seis universidades participantes no consórcio UNISF assumiram o compromisso de oferecer
um ciclo de estudos de carácter multidisciplinar, o qual constitui uma mais valia para a internacionalização da sua
oferta educativa e para a afirmação das universidades, designadamente no norte de Portugal e na Galiza, mas também
no espaço atlântico.
As seis universidades do consórcio UNISF tem faculdades, ou escolas, com oferta das áreas científicas relacionada
com os vários campos de intervenção das cidades, com uma robusta atividade de investigação e desenvolvimento
tecnológico orientados para as necessidades da sociedade.

3.3. Insertion of the study programme in the institutional educational offer strategy, in light of the mission of the institution
and its educational, scientific and cultural project:

The mission of the University of Minho comprehends the dissemination and application of knowledge through the
promotion of higher education. For the fulfilment of its mission, the objectives of the University of Minho are, among
others, human training at the highest level, in its ethical, cultural, scientific, artistic, technical and professional
dimensions, through adequate training offer, therefore contributing to the social and economic development of the
region in which it operates.
This master is Integrated in the international project UNISF – University with no Boundaries – led by the University of
Minho, to be developed under a Consortium of six Universities, three from the north of Portugal and three from Galicia
Spanish province, with the principal aim of “improve capacities of Universities and public authorities to the creation of
joint degrees between Galicia and the north of Portugal, and the consolidation of the Boundary Space of Higher
Education and Research of this Euro-region. 
Universities of this Euro-region have assumed the vision and mission of developing a “Strategic Plan for the
Promotion of the Higher Education of the Euro-region in Europe, Latin America and Africa. Under this vision, the name
of this master, “Atlantic Cities Challenges” was also considered as strategic.
This cycle of studies has the vision and mission of fill a gap in the Higher Education in the field of cities, where, at the
global level there is a vast education offer in the field of cities very focused in a narrow spectrum of the technological
area. In this context, the six universities of UNISF consortium assumed the compromise of offering a master project of
the multidisciplinary character, which at the same time contribute to the internationalization of their Education offer
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and paying a leading role, in the north of Portugal and in Galicia, however also in Atlantic space.
In the six universities of UNISF consortium, there are faculties, or schools, covering all the different scientific areas
contributing to the several fields of the city’s challenges, already with a robust activity of carrying out research and
technological development, oriented to the needs of society.

4. Desenvolvimento curricular
4.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se
estrutura (a preencher apenas quando aplicável)

4.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a
preencher apenas quando aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor or other forms of organisation (if
applicable)

Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o
ciclo de estudos se estrutura:

Branches, options, profiles, major/minor or other
forms of organisation:

<sem resposta>

4.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

Mapa II - N/A

4.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 N/A

4.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
 N/A

4.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits necessary for awarding
the degree

Área Científica /
Scientific Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Minímos optativos* / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Engenharia Civil / Civil
Engineering EC / CE 13 0 0-45 optativos / elective

Geografia / Geography G / G 12 0 0-45 optativos / elective
Sociologia / Sociology S / S 5 0 0-45 optativos / elective
Informática / Informatics I / I 5 0 0-45 optativos / elective
Arquitectura / Architecture A / A 0 0 0-5 optativos / elective
Economia / Economy E / E 0 0 0-5 optativos / elective
(6 Items)  35 0  

4.3 Plano de estudos

Mapa III - N/A - 1º ano / semestre 1 (S1) / 1st year / semester 1 (S1)

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 N/A

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
 N/A

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1º ano / semestre 1 (S1) / 1st year / semester 1 (S1)

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan
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Unidade Curricular / Curricular Unit
Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS Opcional
Observações
/
Observations
(5)

Formalização das estruturas urbanas /
Urban spatial structures EC / CE Semestral /

S1 140 T-8; TP-14; S-8;
OT-7,5; 5

Desafios sociais e educacionais das
cidades / Social and educational
challenges of cities

S / S Semestral /
S1 140 TP-25; S-10; OT-

5; 5

Desafios ambientais das cidades /
Environmental cities challenges EC / CE Semestral /

S1 140 TP-27; S-8; OT-5; 5

Desafios tecnológicos das cidades /
Cities technological challenges I / I Semestral /

S1 140 TP-15; S-10; OT-
5; 5

Governança e políticas urbanas /
Governance and urban policies G / G Semestral /

S1 140 TP-25; S-10; OT-
5; 5

Economia urbana / Urban economy G / G Semestral /
S1 140 T-18; TP-10; OT-

2; 5

(6 Items)        

Mapa III - N/A - 1º ano / semestre 2 (S2) / 1st year / semester 2 (S2)

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 N/A

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
 N/A

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1º ano / semestre 2 (S2) / 1st year / semester 2 (S2)

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit
Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

ECTS Opcional Observações /
Observations (5)

Opção 1 / Elective 1 EC/G/S/I/A/E Semestre
2 / S2 140 O--; 5 1

2 UC de EC, G, S ou I
e 2 UC de 2 das
outras 5 AC; Horas
Contacto Variáveis

Opção 2 / Elective 2 EC/G/S/I/A/E Semestre
2 / S2 140 O--; 5 1

2 UC de EC, G, S ou I
e 2 UC de 2 das
outras 5 AC; Horas
Contacto Variáveis

Opção 3 / Elective 3 EC/G/S/I/A/E Semestre
2 / S2 140 O--; 5 1

2 UC de EC, G, S ou I
e 2 UC de 2 das
outras 5 AC; Horas
Contacto Variáveis

Opção 4 / Elective 4 EC/G/S/I/A/E Semestre
2 / S2 140 O--; 5 1

2 UC de EC, G, S ou I
e 2 UC de 2 das
outras 5 AC; Horas
Contacto Variáveis

Estágio em desafios das cidades
atlânticas / Internship in atlantic cities
challenges

EC/G/S/I Semestre
2 / S2 140 E-60; OT-10; 5

AC do Estágio é igual
à AC que o aluno
escolhe para a
Dissertação (EC/G/S/I)

Metodologias de investigação e plano de
dissertação / Research methodologies
and dissertation plan

EC, G Semestre
2 / S2 140 TP-15; S-10;

OT-10; 5 EC: 3 ECTS; G: 2
ECTS

(6 Items)        

Mapa III - N/A - 2º ano / semestre 3 (S3) / 2nd year / semester 3 (S3)

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 N/A

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
 N/A
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4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 2º ano / semestre 3 (S3) / 2nd year / semester 3 (S3)

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular
/ Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Opcional Observações /

Observations (5)

Dissertação /
Dissertation EC/G/S/I Semestre 3

(S3) 840 OT-35; 30
Aluno escolhe a AC em
que faz a dissertação:
EC, G, S ou I.

(1 Item)        

Mapa III - Opção 1 - 1º ano / semestre 2 (S2) / 1st year / semester 2 (S2)

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Opção 1

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
 Elective 1

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1º ano / semestre 2 (S2) / 1st year / semester 2 (S2)

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit
Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

ECTS Opcional
Observações
/
Observations
(5)

Materialização do espaço urbano / Materialization of
urban space A / A Semestral

(S2) 140 TP-30; OT-
7,5; 5 1 optativa /

elective
Espaço construído como património sustentável /
Construction space as sustainable heritage EC / CE Semestral

(S2) 140 TP-33; OT-5; 5 1 optativa /
elective

Sistemas da cidade sustentável / Sustainable city
systems EC / CE Semestral

(S2) 140 TP-25; S-5;
OT-5; 5 1 optativa /

elective
Gestão do ambiente urbano / Urban environment
management EC / CE Semestral

(S2) 140 TP-30; S-5;
OT-5; 5 1 optativa /

elective
Sustentabilidade urbana e estilos de vida saudáveis
/ Urban sustainability and healthy lifestyles S / S Semestral

(S2) 140 TP-25; S-10;
OT-5; 5 1 optativa /

elective
Políticas e práticas de inclusão e desenvolvimento
em cidades sustentáveis / Policy and practices of
inclusion and development in sustainable cities

S / S Semestral
(S2) 140 TP-20; S-10;

OT-5; 5 1 optativa /
elective

Governança urbana e o direito à cidade / Urban
governance and right to the city G / G Semestral

(S2) 140 TP-20; S-5;
OT-5; 5 1 optativa /

elective
Planeamento, prospetiva e gestão urbana /
Planning, forecasting and urban management G / G Semestral

(S2) 140 TP-25; S-10;
OT-5; 5 1 optativa /

elective
Inteligência ambiente e IoT para a criação de
cidades inteligentes / IoT and ambient intelligence
technologies for building smart cities

I / I Semestral
(S2) 140 TP-20; S-10;

OT-5; 5 1 optativa /
elective

Sistemas de Informação para as cidades Inteligentes
/ Information systems for smart cities I / I Semestral

(S2) 140 TP-20; S-10;
OT-5; 5 1 optativa /

optional
Economia urbana e cidades inteligentes / Urban
economy and smart cities I / I Semestral

(S2) 140 T-18; TP-10;
OT-2; 5 1 optativa /

elective
Economias de aglomeração e clusters /
Agglomeration economies and clusters E / E Semestral

(S2) 140 TP-30; OT-18; 5 1 optativa /
elective

(12 Items)        

Mapa III - Opção 2 - 1º ano / semestre 2 (S2) / 1st year / semester 2 (S2)

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Opção 2

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
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Elective 2

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano / semestre 2 (S2) / 1st year / semester 2 (S2)

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit
Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

ECTS Opcional
Observações
/
Observations
(5)

Materialização do espaço urbano / Materialization of
urban space A / A Semestral

(S2) 140 TP-30; OT-
7,5; 5 1 optativa /

elective
Espaço construído como património sustentável /
Construction space as sustainable heritage EC /CE Semestral

(S2) 140 TP-33; OT-5; 5 1 optativa /
elective

Sistemas da cidade sustentável / Sustainable city
systems EC / CE Semestral

(S2) 140 TP-25; S-5;
OT-5; 5 1 optativa /

elective
Gestão do ambiente urbano / Urban environment
management EC / CE Semestral

(S2) 140 TP-30; S-5;
OT-5; 5 1 optativa /

elective
Sustentabilidade urbana e estilos de vida saudáveis
/ Urban sustainability and healthy lifestyles S /S Semestral

(S2) 140 TP-25; S-10;
OT-5; 5 1 optativa /

elective
Políticas e práticas de inclusão e desenvolvimento
em cidades sustentáveis / Policy and practices of
inclusion and development in sustainable cities

S / S Semestral
(S2) 140 TP-20; S-10;

OT-5; 5 1 optativa /
elective

Governança urbana e o direito à cidade / Urban
governance and right to the city G / G Semestral

(S2) 140 TP-20; S-5;
OT-5; 5 1 optativa /

elective
Planeamento, prospetiva e gestão urbana /
Planning, forecasting and urban management G / G Semestral

(S2) 140 TP-25; S-10;
OT-5; 5 1 optativa /

elective
Inteligência ambiente e IoT para a criação de
cidades inteligentes / IoT and ambient intelligence
technologies for building smart cities

I / I Semestral
(S2) 140 TP-20; S-10;

OT-5; 5 1 optativa /
elective

Sistemas de Informação para as cidades Inteligentes
/ Information systems for smart cities I / I Semestral

(S2)) 140 TP-20; S-10;
OT-5; 5 1 optativa /

elective
Economia urbana e cidades inteligentes / Urban
economy and smart cities I / I Semestral

(S2) 140 T-18; TP-10;
OT-2; 5 1 optativa /

elective
Economias de aglomeração e clusters /
Agglomeration economies and clusters E / E Semestral

(S2) 140 TP-30; OT-18; 5 1 optativa /
elective

(12 Items)        

Mapa III - Opção 3 - 1º ano / semestre 2 (S2) / 1st year / semester 2 (S2)

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Opção 3

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Elective 3

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano / semestre 2 (S2) / 1st year / semester 2 (S2)

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit
Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

ECTS Opcional
Observações
/
Observations
(5)

Materialização do espaço urbano / Materialization of
urban space A / A Semestral

(S2) 140 TP-30; OT-
7,5; 5 1 optativa /

elective
Espaço construído como património sustentável /
Construction space as sustainable heritage EC / CE Semestral

(S2) 140 TP-33; OT-5; 5 1 optativa /
elective

Sistemas da cidade sustentável / Sustainable city
systems EC / CE Semestral

(S2) 140 TP-25; S-5;
OT-5; 5 1 optativa /

elective
Gestão do ambiente urbano / Urban environment
management EC / CE Semestral

(S2) 140 TP-30; S-5;
OT-5; 5 1 optativa /

elective
Sustentabilidade urbana e estilos de vida saudáveis
/ Urban sustainability and healthy lifestyles S / S Semestral

(S2) 140 TP-25; S-10;
OT-5; 5 1 optativa /

elective
Políticas e práticas de inclusão e desenvolvimento S / S Semestral 140 TP-20; S-10; 5 1 optativa /
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em cidades sustentáveis / Policy and practices of
inclusion and development in sustainable cities

(S2) OT-5; elective

Governança urbana e o direito à cidade / Urban
governance and right to the city G / G Semestral

(S2) 140 TP-20; S-5;
OT-5; 5 1 optativa /

elective
Planeamento, prospetiva e gestão urbana /
Planning, forecasting and urban management G / G Semestral

(S2) 140 TP-25; S-10;
OT-5; 5 1 optativa /

elective
Inteligência ambiente e IoT para a criação de
cidades inteligentes / IoT and ambient intelligence
technologies for building smart cities

I / I Semestral
(S2) 140 TP-20; S-10;

OT-5; 5 1 optativa /
elective

Sistemas de Informação para as cidades Inteligentes
/ Information systems for smart cities I / I Semestral

(S2) 140 TP-20; S-10;
OT-5; 5 1 optativa /

elective
Economia urbana e cidades inteligentes / Urban
economy and smart cities I / I Semestral

(S2) 140 T-18; TP-10;
OT-2; 5 1 optativa /

elective
Economias de aglomeração e clusters /
Agglomeration economies and clusters E / E Semestral

(S2) 140 TP-30; OT-18; 5 1 optativa /
elective

(12 Items)        

Mapa III - Opção 4 - 1º ano / semestre 2 (S2) / 1st year / semester 2 (S2)

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Opção 4

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Elective 4

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano / semestre 2 (S2) / 1st year / semester 2 (S2)

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit
Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

ECTS Opcional
Observações
/
Observations
(5)

Materialização do espaço urbano / Materialization of
urban space A / A Semestral

(S2) 140 TP-30; OT-
7,5; 5 1 optativa /

elective
Espaço construído como património sustentável /
Construction space as sustainable heritage EC / CE Semestral

(S2) 140 TP-33; OT-5; 5 1 optativa /
elective

Sistemas da cidade sustentável / Sustainable city
systems EC /CE Semestral

(S2) 140 TP-25; S-5;
OT-5; 5 1 optativa /

elective
Gestão do ambiente urbano / Urban environment
management EC / CE Semestral

(S2) 140 TP-30; S-5;
OT-5; 5 1 optativa /

elective
Sustentabilidade urbana e estilos de vida saudáveis
/ Urban sustainability and healthy lifestyles S / S Semestral

(S2) 140 TP-25; S-10;
OT-5; 5 1 optativa /

elective
Políticas e práticas de inclusão e desenvolvimento
em cidades sustentáveis / Policy and practices of
inclusion and development in sustainable cities

S / S Semestral
(S2) 140 TP-20; S-10;

OT-5; 5 1 optativa /
elective

Governança urbana e o direito à cidade / Urban
governance and right to the city G / G Semestral

(S2) 140 TP-20; S-5;
OT-5; 5 1 optativa /

elective
Planeamento, prospetiva e gestão urbana /
Planning, forecasting and urban management G / G Semestral

(S2) 140 TP-25; S-10;
OT-5; 5 1 optativa /

elective
Inteligência ambiente e IoT para a criação de
cidades inteligentes / IoT and ambient intelligence
technologies for building smart cities

I / I Semestral
(S2) 140 TP-20; S-10;

OT-5; 5 1 optativa /
elective

Sistemas de Informação para as cidades Inteligentes
/ Information systems for smart cities I / I Semestral

(S2) 140 TP-20; S-10;
OT-5; 5 1 optativa /

elective
Economia urbana e cidades inteligentes / Urban
economy and smart cities I / I Semestral

(S2) 140 T-18; TP-10;
OT-2; 5 1 optativa /

elective
Economias de aglomeração e clusters /
Agglomeration economies and clusters E / E Semestral

(S2) 140 TP-30; OT-18; 5 1 optativa /
elective

(12 Items)        

4.4. Unidades Curriculares

Mapa IV - Formalização das estruturas urbanas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
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Formalização das estruturas urbanas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Urban spatial structures

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
EC / CE

4.4.1.3. Duração:
Semestral (S1) - 1º semestre do curso / 1st semester of the course

4.4.1.4. Horas de trabalho:
140

4.4.1.5. Horas de contacto:
8 T + 14 TP + 8 S + 7,5 OT

4.4.1.6. ECTS:
5

4.4.1.7. Observações:
Obrigatório. Não tem precedências

4.4.1.7. Observations:
Mandatory. Has no precedence

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Cándido Lopez González, 8 T + 8 S + 3,5 OT

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Ricardo Jorge e Silva Bento, 14 TP + 4 OT

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• O1. Conhecer dos desafios da realidade física, reconhecendo os problemas e as oportunidades e propondo a
aplicação de propostas urbanísticas em contextos urbanos complexos.
• O2. Conhecer a morfologia urbana, do tecido e da estrutura, no contexto urbano consolidado e contemporâneo,
analisando as qualidades do desenho urbano nas suas diversas dimensões, visando qualificar a rede de espaços
públicos à luz dos principais temas do debate internacional incluindo: cidade acessível, desenho urbano inclusivo e
cidade inteligente, com um foco na perspetiva da sustentabilidade.
• O3. Utilizar ferramentas SIG e informação disponível nos processos de decisão no planeamento urbano, na análise
de dados geográficos, na modelação e avaliação de cenários ena geração de cartografia temática e de indicadores
urbanos pertinentes.
• O4. Trabalhar em equipa, integrando conceitos e técnicas de desenho urbano e comunicar as características de
propostas urbanas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
• O1. To know the challenges of physical reality, recognizing the problems and opportunities and proposing the
application of urban proposals in complex urban contexts.
• O2. To know the urban morphology, the fabric and the structure, in the consolidated and contemporary urban context,
analyzing the qualities of urban design in its various dimensions, aiming to qualify the network of public spaces in the
light of the main themes of the international debate including: city accessible, inclusive urban design and smart city,
with a focus on the perspective of sustainability.
• O3. Use GIS tools, manage and use information available in decision-making processes in urban planning, in the
analysis of geographic data, in the modeling and evaluation of scenarios and in the generation of thematic cartography
and relevant urban indicators.
• O4. Work in a team, integrate concepts and techniques of urban design and communicate the characteristics of urban
proposals.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
• C1. O fenómeno urbano no século XX: antecedentes e modelos de cidade: concentrada, difusa e polar.
• C2. A Cidade e o Território: Lugar (características físicas, a água, os caminhos da água) e Situação (conectividade,
proximidade e acessibilidade).
• C3. A morfologia urbana: conceitos e noções gerais de morfologia urbana, estrutura e tecido urbano e os elementos
morfológicos.
• C4. Espaços Urbanos: O espaço privado, o espaço público e os espaços de transição. A variável da temporalidade
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nos espaços coletivos.
• C5. Sistemas urbanos estruturais I – sistema viário: princípios básicos de organização, planeamento e desenho
• C6. Sistemas urbanos estruturais II – Espaços verdes e Estrutura Verde Urbana.
• C7. Sistemas urbanos estruturais III – Espaço edificado/Ambiente construído sustentável.
• C8. O planeamento urbano e o uso racional do território: processos, estratégias, critérios e indicadores para a
sustentabilidade urbana.

4.4.5. Syllabus:
• C1. The urban phenomenon in the 20th century: models of the city and their ancestors: concentrated, diffuse e polar.
• C2. The City and the Territory: Place (physical characteristics, water, water paths) and Situation (connectivity,
proximity and accessibility).
• C3. Urban morphology: concepts and general notions of urban morphology, structure and urban fabric and the
morphological elements.
• C4. Urban spaces: The private space, the public space and the transition spaces. The temporality variable in
collective spaces.
• C5. Structural urban systems I - road system: basic principles of organization, planning and design
• C6. Structural urban systems II - Green spaces and Urban Green Structure.
• C7. Structural urban systems III - Built space / Sustainable built environment.
• C8. Urban planning and the rational use of territory: processes, strategies, criteria and indicators for urban
sustainability.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
• Os conteúdos programáticos C1, C2 e C8 relacionam-se mais com o objetivo O1, pois apresentam uma perspetiva
histórica e contemporânea da formação das cidades, dos fatores condicionantes e promotores do desenvolvimento
físico urbano, bem como os conceitos e processos de planeamento urbano sustentável.
• Os conteúdos programáticos C3 a C7 contribuem para o O2, pois permitem que os alunos conheçam as diferentes
abordagens de análise urbana, as múltiplas componentes, estruturas e sistemas urbanos, capacitando-os para o
desenvolvimento de propostas urbanísticas integradas e sustentáveis.
• Os objetivos O3 e O4 são alcançados através do desenvolvimento de um projeto de grupo ao longo de todo o
semestre e das aulas teórico-práticas onde serão aplicadas as ferramentas SIG na caraterização e análise dos vários
sistemas urbanos abordados nas aulas teóricas e seminários.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
• The C1, C2 and C8 syllabus are more related to objective O1, as they present a historical and contemporary
perspective on the formation of cities, the conditioning factors and promoters of urban physical development, as well
as the concepts and processes of sustainable urban planning.
• C3 to C7 syllabus contribute to objective O2, as they allow students to learn about the different approaches to urban
analysis, the multiple components, structures and urban systems, enabling them to develop integrated and sustainable
urban proposals.
• Objectives O3 and O4 are achieved through the development of a group project throughout the semester and by the
theoretical-practical classes where the GIS tools will be applied in the characterization and analysis of the various
urban systems covered in the theoretical classes and seminars.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
M1. Método expositivo
M5. Aprendizagem baseada em problemas ou estudo de caso
M3. Tutoria
Metodologia de avaliação é contínua e periódica e baseia-se em:
(i) Atitudes e assiduidade nas aulas (10%).
(ii) Elaboração de um projeto e apresentação/discussão das duas fases (60%);
(iii) Teste escrito (30%);
A classificação final pondera os diversos elementos de avaliação e para aprovação terá de ser superior a 10 valores.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
M1. Lecture methodology
M5. Problem-based learning or case study
M3. Mentoring
Evaluation methodology is continuous and periodic and is based on:
(i) Attitudes and attendance in class (10%);
(ii) Elaboration of a project and presentation / discussion of the two phases (60%);
(iii) Written test (30%);
The final classification weights the different elements of evaluation and must be higher than 10 values for approval.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Adotando metodologias de ensino/aprendizagem ativas, os alunos desenvolvem não apenas competências técnicas,
mas também transversais como a capacidade de encontrar informação, autonomia na aprendizagem, capacidade de
trabalhar em equipa, aptidões de comunicação, capacidade de gestão de equipas, capacidade de preparar e apresentar
resultados, etc.
As metodologias de ensino M1 a M3 relacionam-se com os O1 e O2.
As metodologias M4 a M6 relacionam-se diretamente com todos os objetivos e principalmente com os objetivos O3 e
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O4 que estão relacionados com o domínio das ferramentas e técnicas SIG e com o desenvolvimento do trabalho
prático em grupo.
A metodologia de avaliação M7 está presente em todos os objetivos tanto pelas oportunidades criadas de avaliação
contínua (durante a as aulas e desenvolvimento do projeto) como nos momentos periódicos de avaliação sumativa
(teste e apresentações orais).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Adopting active teaching/learning methodologies, students develop not only technical skills, but also transversal skills
such as the ability to find information, self-guided learning, the ability to work in teams, communication skills, the
ability to manage teams, the ability to prepare and present results, etc.
Teaching methodologies M1 to M3 are related to O1 and O2.
Methodologies M4 to M6 are directly related to all objectives and mainly to objectives O3 and O4, which are related to
the mastery of GIS tools and techniques and to the development of practical group work.
The evaluation methodology M7 is present in all objectives both because of the opportunities created for continuous
evaluation (during classes and project development) and in the periodic summative evaluation moments (test and oral
presentations).

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Alves, F. & Brandão, M. (2003). Avaliação da Qualidade do Espaço Público Urbano- Proposta Metodológica. Lisboa: F.
C. Gulbenkian
• Batty, M. & Densham, P. (1996). Decision Support, GIS, and Urban Planning. London:CASA
• Esteban i Noguera, J. (1998). Elementos de Ordenación Urbana. Barcelona:UPC
• Ferrari, E., & Rae, A. (2019). GIS for Planning and the Built Environment: An Introduction to Spatial Analysis. Red
Globe Press
• Font, A. et al. (1995) Infraestructuras del Transport i Forma Urbana. Barcelona: Fund. Politécnica de Catalunya, UPC
• Lynch, K. (1980). Planificación del sitio. Barcelona:GG
• Lois González, R. et al. (2012). Los espacios urbanos: el estudio geográfico de la ciudad y la urbanización.
Madrid:Biblioteca Nueva
• Oliveira, V, (2016) Urban Morphology. An Introduction to the Study of the Physical Form of Cities. Cham (Suiza):
Springer International Publishing
• Panerai, P. R; Depaule, J-C.; Demorgón, M. & Veyrenche, M. (1983). Elementos de análisis urbano. Madrid:IEAL

Mapa IV - Desafios sociais e educacionais das cidades

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Desafios sociais e educacionais das cidades

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Social and educational challenges to cities

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 S / S

4.4.1.3. Duração:
 Semestral (S1) - 1º semestre do curso / 1st semester of the course

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 140

4.4.1.5. Horas de contacto:
 25 TP + 10 S + 5 OT

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 Obrigatório. Não tem precedências

4.4.1.7. Observations:
 Mandatory. Has no precedence.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 María Ainoa Zabalza Cerdeiriña, 4 S + 14 TP + 2 OT
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4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Carlos Gil Correia Veloso Veiga, 2 S + 5 TP + 1 OT
João Carlos Vicente Sarmento, 2 S + 4 TP + 1 OT
Maria do Carmo Franco Ribeiro, 2 S + 2 TP + 1 OT

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O1. Entender as cidades contemporâneas como ecossistemas educativos, inclusivos e sociais.
O2. Entender a diversidade e interculturalidade como alavancas de mudança nos fenómenos educativos.
O3. Compreender processos e fenómenos de exclusão e deficiência em espaços urbanos.
O4. Compreender conceitos e processos de violência urbana no mundo contemporâneo.
O5. Entender como os processos de patrimonialização podem promover a identidade, inclusão e coesão territorial
urbana.
O6. Analisar planos e programas inovadores em pedagogia urbana.
O7. Conhecer os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das cidades e articulá-los com os desafios educativos e
sociais das cidades contemporâneas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
O1. Understand contemporary cities as educational, inclusive and social ecosystems.
O2. Understand diversity and interculturality as levers of change in educational phenomena.
O3. Understand processes and phenomena of exclusion and disability in urban spaces.
O4. Understand concepts and processes of urban violence in the contemporary world.
O5. Understand how heritage processes can promote urban territorial identity, inclusion and cohesion.
O6. Analyze innovative plans and programs in urban pedagogy.
O7. Know the Sustainable Development Goals of cities and articulate them with the educational and social challenges
of contemporary cities.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
C1. A cidade como ecossistema educativo, inclusivo e social.
C2. Processos de exclusão e de deficiência no espaço urbano.
C3. A violência urbana e os movimentos e espaços de resistência e reivindicação.
C4. Diversidade e interculturalidade como riqueza social no contexto urbano.
C5. Processos educativos para a coesão urbana e social.
C6. A dinâmica dos territórios urbanos e a patrimonialização dos centros históricos como processo identitários, de
cidadania e de competitividade urbana.
C7. Cidades educadoras.
C8. Esboços para uma pedagogia urbana alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis das cidades.

4.4.5. Syllabus:
C1. The city as an educational, inclusive and social ecosystem.
C2. Exclusion and disability processes in urban space.
C3. Urban violence and the movements and spaces of resistance and reclaim.
C4. Diversity and interculturality as a social asset in the urban context.
C5. Educational processes for urban and social cohesion.
C6. The dynamics of urban territories and the heritagization of historic centres as a process of identity, citizenship and
urban competitiveness.
C7. Educating cities.
C8. Sketches for an urban pedagogy aligned with the Sustainable Development Goals of cities.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
• O conteúdo programático C1 relaciona-se com o objetivo O1, pois apresenta a cidade como um ecossistema social
complexo, destacando as dimensões da inclusão social e o conceito de cidade como espaço educacional;
• C2 relaciona-se com o objetivo O3, uma vez que apresenta e desenvolve competências para a análise de processos
de exclusão urbana;
• C3 relaciona-se sobretudo com o objetivo O4, pois introduz, organiza e problematiza várias dimensões da violência
urbana;
• C4 desenvolve competências para que os alunos compreendam como a interculturalidade e diversidade são
potenciadoras de relações positivas, e relaciona-se com O2;
• C5 e C7 relacionam-se com O6, pois fazem a análise de vários processos educativos urbanos inovadores;
• C6 relaciona-se com O5, pois aborda-se o processo crescente de patrimonialização das cidades;
• C8 relaciona-se com O7, ao equacionar um posicionamento de pedagogia urbana e o cumprimento dos objetivos de
desenvolvimento sustentável das cidades.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
• C1 is related to objective O1, as it presents the city as a complex social ecosystem, highlighting the dimensions of
social inclusion and the concept of the city as an educational space;
• C2 is related to objective O3, since it presents and develops skills for the analysis of urban exclusion processes;
• C3 is mainly related to objective O4, as it introduces, organizes and problematizes various dimensions of urban
violence;
• C4 develops skills so that students understand how interculturality and is related to O2;
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• C5 and C7 are related to O6, as they analyse various innovative urban educational processes, which contribute in
different ways to urban social cohesion.
• C6 is related to O5, as it addresses the growing process of heritagization of cities and the potentialities associated
with this process;
• C8 is related to O7, when considering a positioning of urban pedagogy and the fulfilment of the cities' sustainable
development objectives.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
• M1: apresentar os conteúdos do programa;
• M2: aplicar as competências desenvolvidas, num trabalho prático em grupo; O trabalho deve contemplar um
enquadramento teórico e um trabalho empírico sobre os desafios sociais e educacionais num espaço em concreto;
• M3: as horas de contacto dividem-se em sessões: 
(i) expositivas dos conteúdos; 
(ii) formativas relativamente aos métodos e abordagens necessários ao desenvolvimento dos casos de estudo; 
(iii) de esclarecimento sobre abordagens teóricas e casos de estudo. 
A metodologia de avaliação é contínua e periódica e baseia-se em:
(i) Assiduidade e participação nas aulas (10%);
(ii) Trabalho prático (40 a 50%);
(iii) Apresentação do trabalho prático (10%);
(iv) Teste escrito (40 a 50%);
A classificação final pondera os diversos elementos de avaliação e para aprovação terá de ser superior a 10 valores.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
• M1: present the contents of the program;
• M2: apply the developed skills, in a practical group essay; The essay must include a theoretical framework and an
empirical case on social and educational challenges in a specific space;
• M3: contact hours are divided into sessions:
(i) expository lectures of the contents;
(ii) training regarding the methods and approaches needed to develop the case studies;
(iii) clarification on theoretical approaches and case studies.
The evaluation methodology is continuous and periodic and is based on:
(i) Attendance and participation in class (10%);
(ii) Practical work (40 to 50%);
(iii) Presentation of the practical work (10%);
(iv) Written test (40 to 50%);
The final classification takes into account the different elements of evaluation and it must be higher than 10 values for
approval.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A UC adota metodologias de ensino/aprendizagem dinâmicas. Por um lado, os estudantes desenvolvem competências
técnicas e modos de pensamento crítico, e por outro, desenvolvem competências transversais como a capacidade de
encontrar informação e interpretá-la, autonomia na aprendizagem, capacidade de trabalhar em equipa, aptidões de
comunicação oral, capacidade de preparar e apresentar resultados, etc.
As metodologias de ensino M1 e M3 relacionam-se com todos os objetivos identificados (O1 a O7). M2 pode
relacionar-se diretamente com todos os objetivos enunciados (O2 a O7), variando de acordo com o viés temático que
os estudantes quiserem seguir no seu projeto de grupo.
A metodologia de avaliação (M4) está presente em todos os objetivos tanto pelas oportunidades criadas de avaliação
contínua (durante a as aulas e desenvolvimento do projeto) como nos momentos periódicos de avaliação sumativa
(teste e apresentações orais).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
This course adopts dynamic teaching / learning methodologies. On the one hand, students develop technical skills and
critical thinking modes, and on the other, they develop transversal skills such as the ability to find information and
interpret it, autonomy in learning, the ability to work in a team, oral communication skills, the ability to prepare and
present results, etc.
Teaching methodologies M1 and M3 relate to all identified objectives (O1 to O7). M2 can be directly related to all the
stated objectives (O2 to O7), varying according to the thematic direction that students decide to follow in their group
project.
The evaluation methodology (M4) is present in all objectives, both because of the opportunities created for continuous
evaluation (during classes and project development) and in the periodic summative evaluation moments (test and oral
presentations).

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. Bandarin, F., & Van Oers, R. (Eds.). (2014). Reconnecting the city: the historic urban landscape approach and the
future of urban heritage. Chichester: John Wiley & Sons.
2. Bosch, E. (ed.) (2008). Educación y vida urbana: 20 años de ciudades educadoras. Madrid: Santillana 
3. Graham, S. (2010). Cities Under Siege. The New Urban Militarism. Londres: Verso.
4. Nájera, E. (2008). Esbozos para una pedagogía urbana pertinente a los desarrollos educativos en las ciudades. Polis:
Revista Latinoamericana, 20
5. Tucker, R., Frawley, P., Kelly, D., Johnson, L., Andrews, F., & Murfitt, K. (2020). Building an accessible and inclusive
city. In Crisp, B.R. & Taket, A. (eds.) Sustaining Social Inclusion. Londres: Oxon.
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Mapa IV - Desafios ambientais das cidades

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Desafios ambientais das cidades

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Environmental cities challenges

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 EC / CE

4.4.1.3. Duração:
 Semestral (S1) - 1º semestre do curso / 1st semester of the course

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 140

4.4.1.5. Horas de contacto:
 27 TP + 8 S + 5 OT

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 Obrigatório. Não tem precedências

4.4.1.7. Observations:
 Mandatory. Has no precedence.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Luís Manuel Bragança de Miranda Lopes, 2 S

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Rubén Camilo Lois González, 4 S + 13 TP + 3 OT

 Lígia Maria Marques Oliveira Torres Silva, 2 S + 14 TP + 2 OT

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 • Compreender os conceitos centrais de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável;

 • Identificar os principais exemplos internacionais de sustentabilidade urbana e a sua aplicação em novos contextos;
 • Diagnosticar problemas urbanos reais usando novas técnicas de análise;

• Identificar parâmetros, critérios e estratégias para garantir a qualidade e sustentabilidade das cidades;
 • Conceptualizar e desenvolver modelos de avaliação da qualidade de vida, nomeadamente a dimensão ambiental; 

 • Avaliar criticamente o desenvolvimento da componente ambiental das cidades, da origem dos diferentes
contribuintes para a sua evolução e da sua quantificação;

 • Analisar como uma ferramenta específica de análise ou um uso combinado de duas ou várias ferramentas podem
contribuir para a tomada de decisão numa situação de decisão específica;

 • Propor medidas de intervenção para atingir determinados objetivos de qualidade ambiental de uma cidade e
comunidade envolvente.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 • Understand the central concepts of sustainability and sustainable development, linking these concepts to urban

theory;
 • Identify the main international examples of urban sustainability and its application in new contexts;

 • To diagnose real urban problems using new analysis techniques;
 • To identify parameters, criteria and strategies to guarantee the quality and sustainability of cities;

 • To conceptualize and develop models for assessing quality of life, namely the environmental dimension;
 • To evaluate critically the environmental development of cities, the origin of the different contributors to their evolution

and their quantification;
 • To analyse how a specific analysis tool or a combined use of two or more tools can contribute to decision making

process;
 • To propose intervention measures to achieve certain environmental quality objectives for a city and surrounding

community.
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4.4.5. Conteúdos programáticos:
• Introdução: Natureza e cidade, meio ambiente urbano, cidades sustentáveis 
• A cidade como ecossistema. O metabolismo urbano. A qualidade do ambiente construído.
• As consequências ambientais das novas formas da cidade.
• Planeamento urbano e metropolitano numa perspetiva ambiental.
• Discussão analítica sobre a avaliação da qualidade ambiental da cidade.

4.4.5. Syllabus:
• Introduction: Nature and the city, the urban environment, sustainable cities
• The city as an ecosystem. Urban metabolism. The quality of the built environment.
• The environmental consequences of the new forms of the city.
• Urban and metropolitan planning from an environmental perspective.
• Analytical discussion on the assessment environmental quality of the city.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se transmitir um conjunto de conceitos, modelos e instrumentos relativos à gestão do ambiente urbano, no
contexto das consequências ambientais das novas formas da cidade, conurbações, aglomerações, áreas
metropolitanas e megalópoles e riscos associados. O planeamento sustentável de espaços urbanizados, a gestão de
fluxos da cidade e os instrumentos de contenção do crescimento urbano e de proteção dos espaços abertos
metropolitanos serão conteúdos que permitirão aos alunos avaliar e analisar criticamente o desenvolvimento da
componente ambiental das cidades e propor medidas de intervenção. O programa apresenta estes conceitos, modelos
e instrumentos de forma teórica e através de concretizações práticas, com recurso frequente a estudos e exercícios,
levando a uma melhor compreensão dos desafios ambientais da cidade.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
A set of concepts, models and instruments related to the management of the urban environment are transmitted,
namely the environmental consequences of the new forms of the city, conurbations, agglomerations, metropolitan
areas and megacities and associated risks. The sustainable planning of urbanized spaces, the management of city
flows and the instruments for containing urban growth and protecting metropolitan open spaces will be content that
will allow students to evaluate and critically analyse the development of the environmental component of cities and
propose intervention measures. The program presents these concepts, models and instruments in a theoretical way
and through practical achievements, with frequent recourse to studies and exercises, leading to a better understanding
of the city's environmental challenges.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas serão b-learning com apresentação de conceitos, princípios e teorias, complementada com a apresentação e
discussão de exemplos práticos. Desenvolvimento de um projeto individual ou em grupo, assumindo que fora do
contexto de aula os estudantes também vão desenvolver e completar o trabalho iniciado e discutido na aula. Procura-
se criar uma dinâmica sequencial entre os 3 tipos de sessões, que se entrecruzem significativa e coerentemente. 
A avaliação da aprendizagem é realizada através de: 
a) avaliação da participação nas atividades letivas (ponderação 5% a 15%); 
b) elaboração de um projeto, avaliado através de documento escrito e apresentação/discussão (ponderação de 30% a
40%); 
c) relatório escrito no formato de artigo técnico para publicação em revista (ponderação de 50% a 60%). 
A classificação final pondera os diversos elementos de avaliação e para aprovação terá de ser superior a 10 valores.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Classes will be b-learning with presentation of concepts, principles and theories, complemented with the presentation
and discussion of practical examples. Development of an individual or group project, assuming that outside the
classroom the students will also develop and complete the work started and discussed in the classroom. The aim is to
create a sequential dynamic between the 3 types of sessions, which significantly and coherently intertwine.
The evaluation methodology is continuous and periodic is carried out through:
a) the evaluation of attitudes and attendance in class (5% to 15%) 
b) project, evaluated through written document and presentation / discussion (30% to 40%);
c) report written in the format of a technical article for publication in a scientific journal (50% to 60%). 
The final classification weights the different elements of evaluation and must be higher than 10 values for approval.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Adotando metodologias de ensino/aprendizagem ativas, os alunos desenvolvem não apenas competências técnicas,
mas também transversais como a capacidade de encontrar informação, autonomia na aprendizagem, capacidade de
trabalhar em equipa, aptidões de comunicação, capacidade de gestão de equipas, capacidade de preparar e apresentar
resultados, entre outros.
Atendendo às caraterísticas eminentemente práticas desta unidade curricular, a metodologia proposta relaciona-se
diretamente com quase todos os objetivos nomeadamente o que está relacionado com o desenvolvimento do trabalho
prático.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
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Adopting active teaching/learning methodologies, students develop not only technical skills, but also transversal skills
such as the ability to find information, self-guided learning, the ability to work in teams, communication skills, the
ability to manage teams, the ability to prepare and present results, among others. 
Taking into account the eminently practical characteristics of this curricular unit, the methodology is directly related to
almost all objectives, which is related to the development of practical work.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Mcharg, I. (1971). Design with Nature. The Natural History Press, New York.
• Haaland C and Van Den Bosch C K (2015) Challenges and strategies for urban green-space planning in cities
undergoing densification: A review, Urban Forestry & Urban Greening, 14, 760–71. 
• Reinwald F. (2019). Green Resilient City - A framework to integrate the Green and Open Space Factor and climate
simulations into everyday planning to support a green and climate-sensitive landscape and urban development. IOP
Conf. Series: Earth and Environmental Science 323(012082), 1-11.
• Garcia Espeuche, A. & Rueda, S. (dirs.) (1999): La ciutat sostenible. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània.
• Murphy, A. (dir.) (2010): “How and Where Will 10 Billion People Live on Earth?”, in Understanding the Changing
Planet. Strategic Directions for the Geographical Sciences. Washington: The National Academies Press. pp. 49-58.

Mapa IV - Desafios tecnológicos das cidades

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Desafios tecnológicos das cidades

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Cities technological challenges

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 I / I

4.4.1.3. Duração:
 Semestral (S1) - 1º semestre do curso / 1st semester of the course

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 140

4.4.1.5. Horas de contacto:
 15 TP + 10 S + 5 OT

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 Obrigatório. Não tem precedências

4.4.1.7. Observations:
 Mandatory. Has no precedences.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 José Benjamim Ribeiro da Fonseca, 6 S + 6 TP + 3 OT

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Guillermo López Taboada, 4 S + 9 TP + 2 OT

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 • O1: identificar os aspetos fundamentais das cidades inteligentes e os requisitos para a sua implementação

 • O2: conhecer as tecnologias de sensorização 
 • O3: conhecer técnicas de recolha, processamento e análise de dados

 • O4: aplicar os conhecimentos obtidos na análise de cidades inteligentes

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 • O1: identify the fundamental aspects of smart cities and the requirements for their implementation

 • O2: know the sensing technologies
 • O3: know data collection, processing and analysis techniques

 • O4: apply the knowledge obtained in the analysis of smart cities
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4.4.5. Conteúdos programáticos:
• C1: Introdução às cidades inteligentes.
• C2. Introdução à sensorização.
• C3. Exploração dos dados e sistemas para processamento em ambientes urbanos.
• C4. Tratamento e análise dos dados para a toma de decisões.
• C5. Aplicações e exemplos.

4.4.5. Syllabus:
• C1: Introduction to smart cities.
• C2. Introduction to sensing technologies.
• C3. Exploration of data and systems for processing in urban environments.
• C4. Treatment and analysis of data for decision making.
• C5. Applications and examples.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
• C1 relaciona-se com o objetivo O1, pois apresenta os conceitos fundamentais que permitem a caracterização de
cidades inteligentes;
• C2, C3 e C4 relacionam-se com os objetivos O2 e O3, pois exploram as principais tecnologias associadas ao conceito
de cidade inteligente, nomeadamente a sensorização e a análise de dados;
• C5 permitirá a aplicação prática dos conteúdos transmitidos na análise de casos concretos, relacionando-se com O4.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
• C1 is related to objective O1, as it presents the fundamental concepts that allow the characterization of smart cities;
• C2, C3 and C4 are related to objectives O2 and O3, as they explore the main technologies associated with the concept
of smart city, namely the sensing and data analysis;
• C5 will allow the practical application of the contents transmitted in the analysis of specific cases, relating to O4.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
• M1: aulas lecionadas em regime de b-learning;
• M2: apresentação de conceitos, princípios e teorias;
• M3: apresentação e discussão de exemplos práticos;
• M4: aplicar as competências adquiridas no desenvolvimento de projetos individuais ou em grupo, assumindo que
fora do contexto de aula os estudantes também vão desenvolver e completar o trabalho iniciado e discutido na aula.
A metodologia de avaliação é contínua e periódica e baseia-se em:
a) avaliação da participação nas atividades letivas (ponderação 0% a 30%); 
b) elaboração de projetos e trabalhos práticos (ponderação de 50% a 70%); 
c) testes periódicos ou exame final (ponderação de 0% a 50%). 
A classificação final pondera os diversos elementos de avaliação e para aprovação terá de ser superior a 10 valores.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
• M1: classes taught on a b-learning basis;
• M2: presentation of concepts, principles and theories;
• M3: presentation and discussion of practical examples;
• M4: apply the skills acquired in the development of individual or group projects, assuming that outside the classroom
the students will also develop and complete the work started and discussed in the classroom.
The evaluation methodology is continuous and periodic and is based on:
a) evaluation of participation in teaching activities (weighting 0% to 30%);
b) preparation of projects and practical work (weighting from 50% to 70%);
c) periodic tests or final exam (weighting from 0% to 50%).
The final classification takes into account the different elements of evaluation and for approval, it must be higher than
10 values.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias M1 e M2 relacionam-se com todos os objetivos, procurando fomentar o desenvolvimento de trabalho
autónomo, complementando transmissão de fundamentos teóricos de forma mais expositiva. 
As metodologias M3 e M4 atendem às caraterísticas eminentemente práticas desta unidade curricular, relacionando-se
particularmente com o objetivo O4. 
A metodologia de avaliação (M5) relaciona-se com todos os objetivos, abrangendo momentos de avaliação contínua e
de avaliação periódica.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The M1 and M2 methodologies relate to all objectives, seeking to encourage the development of autonomous work,
complementing the transmission of theoretical foundations in a more expository manner.
The M3 and M4 methodologies meet the eminently practical characteristics of this course, relating particularly to the
O4 objective.
The evaluation methodology (M5) is related to all objectives, encompassing moments of continuous evaluation and
periodic evaluation.
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4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• C. Ratti, M. Claudel, (2016). The city of tomorrow: Sensors, networks, hackers, and the future of urban life. New Haven
CT: Yale University Press
• Singleton, S. Spielman, D. Folch (2017). Urban Analytics (Spatial Analytics and GIS). SAGE publications Ltd
• D. Offenhuber, C. Ratti (2014). Decoding the City: Urbanism in the Age of Big Data. Ed. Birkhäuser
• Luis Joyanes Aguillar (2014). Big Data: Análisis de grandes volúmenes de datos en organizaciones. Alfaomega Grupo
Editor
• Grande. (2019). Diseño de Datos: desde el big data al urbanismo.
http://oa.upm.es/54513/1/TFG_Grande_Nunez_Carlos.pdf

Mapa IV - Governança e políticas urbanas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Governança e políticas urbanas 

 

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Governance and urban policies

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 G / G

4.4.1.3. Duração:
 Semestral (S1) - 1º semestre do curso / 1st semester of the course

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 140

4.4.1.5. Horas de contacto:
 25 TP + 10 S + 5 OT

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 Obrigatório. Não tem precedências

4.4.1.7. Observations:
 Mandatory. Has no precedences.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 María José Piñeira Mantiñán, 12 TP + 5 S +3 OT

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 José Alberto Río Fernandes, 13 TP + 5 S + 2 OT

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Conhecer os modelos de governança urbana.

 2. Avaliar a qualidade dos diferentes governos das cidades europeias.
 3. Aprofundar o conhecimento das políticas urbanas dos últimos 50 anos, a fim de avaliar suas prioridades e os

resultados de sua implementação.
 4. Estudar as recomendações que a Europa aconselha para alcançar uma governança multinível. Com isso, será

promovida a coordenação e colaboração entre agentes urbanos e a participação cidadã, com vistas a obter maior
coesão territorial e social nas cidades.

 5. Conhecer a evolução das políticas urbanas, especialmente aquelas que reforçam os princípios de governança.
 6. Conhecer a evolução do planeamento e os tipos de planos que reforçam os princípios de governança

 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 1. Know the models of urban governance.

 2. Assess the quality of the different governments of European cities.
 3. To deepen the knowledge of urban policies of the last 50 years in order to assess their priorities and the results of

their implementation.
 4. Study the recommendations that Europe advises on achieving multi-level governance. This will promote

coordination and collaboration between urban actors and citizen participation, with a view to achieving greater
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territorial and social cohesion in cities.
5. To know the evolution of urban policies, especially those that reinforce the principles of governance.
6. Knowing the evolution of planning and the types of plans that reinforce the principles of governance

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Governo urbano e governança urbana.
2. A qualidade do governo no contexto urbano.
3. Governança multinível: os fundamentos da democracia real.
4. As chaves para uma boa governança urbana: transparência, consenso, responsabilidade, participação e inclusão,
descentralização, eficiência e coerência, cumprimento da lei.
5. Evolução das políticas urbanas: do modelo de desenvolvimento neoliberal ao combate à vulnerabilidade económica,
social e residencial.
6. As relações entre governança, políticas urbanas e planeamento.

4.4.5. Syllabus:
Urban government and urban governance.
2. The quality of government in the urban context.
3. Multi-level governance: the foundations of real democracy.
4. The keys to good urban governance: transparency, consensus, accountability, participation and inclusion,
decentralisation, efficiency and coherence, compliance with the law.
5. Evolution of urban policies: from the neoliberal development model to the fight against economic, social and
residential vulnerability.
6. The links between governance, urban policies and planning.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O conteúdo programático 1 relaciona-se com o primeiro objetivo, onde o debate dos conceitos de governo e
governança permitirão a aprendizagem dos principais modelos de governança, concorre também para este objetivo o
quarto conteúdo;
O conteúdo programático 2 está diretamente associado ao segundo objetivo, ambos associados à dimensão
qualitativa do governo urbano;
Os conteúdos 3 e 4 permitirão a aprendizagem das políticas urbanas, da governança multinível e suas chaves para
obter a coesão, previstos nos quarto e quinto objetivos
Há uma relação direta entre o conteúdo 5 e o objetivo 5, assim como o conteúdo 6 e o objetivo 6. Todavia, concorre
também para os objetivos 5 e 6 o conteúdo 3 e para o objetivo 6

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The programme content 1 relates to the first objective, where the discussion of the concepts of government and
governance will allow the learning of the main models of governance, the fourth content also contributes to this
objective;
The programme content 2 is directly associated with the second objective, both associated with the qualitative
dimension of urban government;
The contents 3 and 4 will allow the learning of urban policies, of multi-level governance and their keys to achieving
cohesion, foreseen in the fourth and fifth objectives
There is a direct relationship between content 5 and objective 5, as well as content 6 and objective 6. However, content
3 and objective 6 also contribute to objectives 5 and 6.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Adotando metodologias de ensino/aprendizagem ativas, os alunos desenvolvem competências técnicas e transversais
como a capacidade de encontrar informação, autonomia na aprendizagem, capacidade de trabalhar em equipa.
As metodologias de ensino M1 e M3 relacionam-se com todos os objetivos identificados (O1 a O6). Atendendo às
caraterísticas eminentemente práticas desta unidade curricular, a metodologia M2 relaciona-se diretamente com quase
todos os objetivos (O2 a O6) e principalmente com o objetivo O6 que está relacionado com o desenvolvimento do
trabalho prático em grupo.
A metodologia de avaliação (M4) está presente em todos os objetivos tanto pelas oportunidades criadas de avaliação
contínua como nos momentos periódicos de avaliação sumativa (teste e apresentações orais).
A avaliação da aprendizagem é realizada através de: 
a) avaliações periódicas ou exame final (ponderação de 30 a 50%); 
b) avaliação do trabalho prático (peso (50-70%) e avaliação contínua (peso 5-15%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
By adopting active teaching/learning methodologies, students develop not only technical but also transversal
competences such as the ability to find information, autonomy in learning, team management skills.
The M1 and M3 teaching methodologies relate to all the objectives identified (O1 to O6). Given the eminently practical
characteristics of this curriculum unit, the M2 methodology relates directly to almost all the objectives (O2 to O6) and
mainly to the O6 objective which is related to the development of practical group work.
The evaluation methodology (M4) is present in all the objectives both because of the opportunities created for
continuous evaluation and because of the periodic summative evaluation (test and oral presentations).
The assessment of learning is carried out through: 
a) periodic assessments or final examination (weighting from 30 to 50%); 
b) evaluation of practical work (weighting (50-70%) and continuous assessment (weighting 5-15%).
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4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Adotando metodologias de ensino/aprendizagem ativas, os alunos desenvolvem não apenas competências técnicas,
mas também transversais como a capacidade de encontrar informação, autonomia na aprendizagem, capacidade de
trabalhar em equipa, aptidões de comunicação, capacidade de gestão de equipas e capacidade de preparar e
apresentar resultados.
As metodologias de ensino M1 e M3 relacionam-se com todos os objetivos identificados (O1 a O6). Atendendo às
caraterísticas eminentemente práticas desta unidade curricular, a metodologia M2 relaciona-se diretamente com quase
todos os objetivos (O2 a O6) e principalmente com o objetivo O6 que está relacionado com o desenvolvimento do
trabalho prático em grupo.
A metodologia de avaliação (M4) está presente em todos os objetivos tanto pelas oportunidades criadas de avaliação
contínua (durante a as aulas e desenvolvimento do projeto) como nos momentos periódicos de avaliação sumativa
(teste e apresentações orais).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
By adopting active teaching/learning methodologies, students develop not only technical but also transversal
competences such as the ability to find information, autonomy in learning, ability to work in a team, communication
skills, team management skills and ability to prepare and present results.
The M1 and M3 teaching methodologies relate to all the objectives identified (O1 to O6). Given the eminently practical
characteristics of this curriculum unit, the M2 methodology relates directly to almost all the objectives (O2 to O6) and
mainly to the O6 objective which is related to the development of practical group work.
The evaluation methodology (M4) is present in all the objectives both because of the opportunities created for
continuous evaluation (during classes and project development) and because of the periodic summative evaluation
(test and oral presentations)

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. United Nations. (2016). Urban governance, capacity and institutional development. Policy Paper IV. Committee for
the United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development (Habitat III). 
2. Bason, C., et al. (2013). Powering European public sector innovation: Towards a new architecture. Report of the
Expert Group on Public Sector Innovation. European Commission. 
3. Blanco, I., Griggs, S. & Sullivan, H. (2014). Situating the local in the neoliberalisation and transformation of urban
governance. Urban Studies, 51(15), 3129–3146. 
4. Brenner, N. (2004). New state spaces: Urban governance and the rescaling of statehood. Oxford: Oxford University
Press. 
5. Charron, N., & Lapuente, V. (2018). Quality of government in eu regions: spatial and temporal patterns. QOG The
Quality of Government Institut. Göteborg: University of Gothenburg.

Mapa IV - Economia urbana

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Economia urbana

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Urban economy

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 G / G

4.4.1.3. Duração:
 Semestral (S1) - 1º semestre do curso / 1st semester of the course

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 140

4.4.1.5. Horas de contacto:
 18 T + 10 TP + 2 OT

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 Obrigatório. Não tem precedências

4.4.1.7. Observations:
 Mandatory. Has no precedences.
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4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Elena Rivo López, 9 T + 4 TP + 2 OT

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Teresa Maria Vieira de Sá Marques, 6 T + 4 TP

 José Alberto Rio Fernandes, 3 T + 2 TP

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Aplicar o conhecimento aprendido para a implementação de ações de melhoria urbana na perspectiva económica.

 2. Compreender a relevância das variáveis econômicas nos desafios de desenvolvimento das cidades.
 3. Identificar os principais problemas económicos das cidades.

 4. Conhecer as necessidades económicas para o bom funcionamento das cidades.
 5. Saber administrar conceitos e instrumentos económicos para melhorar o mundo urbano.

 6. Conhecer os principais desafios do planeamento urbano numa perspectiva económica e fornecer soluções
sustentáveis e justas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 1. Apply the knowledge learned to implement urban improvement actions from an economic perspective.

 2. Understand the relevance of economic variables in the development challenges of cities.
 3. Identify the main economic problems in cities.

 4. Know the economic needs for the proper functioning of cities.
 5. Know how to manage economic concepts and instruments to improve the urban world.

 6. Know the main challenges of urban planning from an economic perspective and provide sustainable and fair
solutions.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Crescimento urbano e desenvolvimento económico.

 2. Processos de aglomeração e deseconomias urbanas.
 3. Desigualdades regionais na Europa

 4. Desafios para o futuro: una economia digital justa e competitiva.
 5. A economia da transição e o pacto ecológico europeu.

 6. Uma economia ao serviço das pessoas.

4.4.5. Syllabus:
 1. Urban growth and economic development.

 2. Agglomeration processes and urban diseconomies.
 3. Regional inequalities in Europe

 4. Challenges for the future: a fair and competitive digital economy.
 5. The transition economy and the European ecological pact.

 6. An economy at the service of people.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Inicia-se com uma visão global, permitindo analisar a evolução dos conceitos base referências(objetivos 1). 

 Coloca-se o território (metrópoles, cidades intermédias, espaços rurais e turísticos) no centro dos processos de
desenvolvimento (objectivo 2 e 3). Faz-se a exploração de casos de estudo focados em exemplos nacionais e
internacionais (objetivo 1, 2, e 3). 

 Ao longo de todo o semestre existe a preocupação de analisar e refletir as tendências, à escala mundial e europeia,
refletindo os riscos e as necessidade de encontrar novas respostas para responder aos desafios do futuro (objetivo 4,
5 , 6).

 Aplicam-se algumas metodologias e ferramentas, identificando-se variáveis-chave, integrando as diferentes
perspetivas dos atores, e avaliando as diversas opções (objetivo 6).

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 It begins with a global overview, allowing for the analysis of fundamental concepts and references (objective 1)

 The territory (metropolitan cities, intermediate cities, rural and touristic areas) is placed at the centre of the
development processes (objectives 2, 3 ). An exploration of case studies is performed, focused on national and
international examples (objectives 1 and 2, 3 e 4). 

 There is a concern throughout the entire semester on the analysis and consideration of trends, on a global and
European scale, reflecting the risks and necessities of finding new answers to future challenges (objective 4, 5, 6)

 Some methodologies and tools are applied, identifying key variables, integrating the different actors’ perspectives and
evaluating the different options (objective 6).

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 As aulas serão de aprendizagem b-learning com apresentação de conceitos e teorias, complementadas por estudos de

caso / trabalho prático. Apresentação e discussão dos resultados de todos os projetos práticos. As aulas
desenvolvem-se em grupo com base sobretudo em metodologias ativas.

 a) Trabalho em grupo (40% da avaliação) para refletir as experiências internacionais. Os estudantes selecionam
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previamente um tema (cidades espaços rurais ou turísticos) e realizam pesquisas em torno desse tema focando
experiências nacionais e internacionais. 
b) Workshops (15% da avaliação): são organizados um ciclo de conferências num formato de workshop para discutir
os Grandes Desafios do Futuro. A organização dos workshops cabe aos estudantes com apoio dos docentes (os
temas, os especialistas a convidar e o calendário). 
Assim, a avaliação da aprendizagem é realizada através de: 
a) avaliações periódicas ou exame final (peso de 50%); 
b) avaliação do trabalho prático (40%+10%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Classes will be b-learning with presentation of concepts and theories, complemented by case studies / practical work.
Presentation and discussion of the results of all practical projects. Classes will proceed in groups based on active
methodologies.
a) Group assignment (30% of the evaluation) to consider the international experiences on the matter of regional
forecasting, students will previously select a subject (cities, rural or touristic areas) and perform their research around
that subject focusing on national and international experiences.
b) Workshops (10% of evaluations): a set of conferences will be held in a workshop format to discuss the Great
challenges of the Future. Organizing these workshops will be the students’ responsibility, with the support of the
lecturers (subjects, invited specialists and calendar).
Thus, the assessment of learning is carried out through: 
a) periodic assessments or final exam (50% weight); 
b) Evaluation of the practical work (40% + 10%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As aulas desenvolvem-se sobretudo com base em metodologias ativas, nomeadamente trabalhos em grupo e
workshops:
a) Para refletir as experiências nacionais e internacionais em matéria de cenários de prospetiva territorial (objetivo 1, 2,
3 e 4), os estudantes fazem um trabalho de grupo focado no 3º tema do Programa. Cada grupo seleciona previamente
um tema focado no território (metrópoles, cidades intermédias, espaços rurais, áreas turísticas) e realiza pesquisas em
torno desse tema. Existe uma vasta bibliografia disponível. Desta forma, fomentam-se os conhecimentos e
desenvolvem-se competências de pesquisa, de relacionamento interpessoal e de aprendizagem em equipa. Cada
grupo, desenvolve uma apresentação oral e faz um pequeno relatório.
b) Os Workshops sobre os Grandes Desafios do Futuro direcionam-se sobretudo os 4º, 5º e 6º temas do Programa
(objetivo 2), e por isso para as tendências pesadas e as incertezas cruciais (alterações climáticas, envelhecimento
demográfico, o futuro das tecnologias na gestão urbana, segurança, etc.). A turma seleciona os temas e os
especialistas a convidar. Cabe a cada grupo de 4 estudantes a apresentação e animação específica de cada workshop,
tendo de se preparar previamente para o tema. No final, cada grupo deve fazer um pequeno relatório de análise e
avaliação do workshop, evidenciando os conhecimentos adquiridos, o desempenho do grupo e propostas para a
resolução de problemas encontrados. Esta tarefa promove atitudes mais reflexivas e críticas e simultaneamente mais
receptivas às mudanças. Além disso, desenvolve competências de organização de eventos e de comunicação oral e
escrita.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Classes will be mainly based on active methodologies, namely on group assignments, and workshops:
a) To reflect the national and international experiences in matters of regional (objectives 1, 2, 3 and 4), students will
conduct a group assignment focused on the third subject of the programme. Each group will previously select a
subject, which focuses on territory (metropolitan cities, intermediate cities, rural and touristic areas) and will perform
their research around that subject. There is a vast bibliography available. Thus, knowledge is augmented, developing
research, interpersonal relation, and team learning skills. Each group will conduct a short oral presentation and write a
short report.
b) Workshops on the Great Challenges of the Future will be mostly focused on the 4., 5. and 6. programme subject
(objective 2) and, therefore, on the heavy trends and crucial uncertainties (climate changes, demographic aging, the
future of technology in urban management, security, etc.). The class will select the subjects and the specialists to be
invited. How each workshop is conducted and presented is the responsibility of each two students group, requiring
them to prepare adequately for the subject. In the end, each group will be required to write a short analysis and
evaluation report for the workshop, highlighting acquired knowledge, group performance and proposed solutions for
any discovered issues. This task promotes a more insightful and critical attitude, as well as, simultaneously more open
to change. Besides, it develops event organizational skills along with oral and written communication.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. Balland, Pierre-Alexandre; Boschma, Ron; Crespo, J.; Rigby, David L. (2019). Smart specialization policy in the
European Union: relatedness, knowledge complexity and regional diversification, Regional Studies, 53:9, pp. 1252-
1268, DOI: 10.1080/00343404.2018.1437900.
2. Brueckner, Jan K. (2011). Lectures on Urban Economics. The MIT Press.
3. Camagni, R. (2005). Economía Urbana. Antoni Bosch Editor.
4. Iammarino S.; Rodriguez-Pose, A.; Storper, M. (2019) Regional inequality in Europe: evidence, theory and policy
implications, Journal of Economic Geography, Volume 19, Issue 2, March, pp. 273–298,
https://doi.org/10.1093/jeg/lby021.
5. O´Sullivan, Arthur (2018). Urban Economics. McGraw.
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Mapa IV - Materialização do espaço urbano

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Materialização do espaço urbano

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Materialization of urban space

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
A / A

4.4.1.3. Duração:
Semestral (S2) - 2º semestre do curso / 2nd semester of the course

4.4.1.4. Horas de trabalho:
30 TP + 7,5 OT

4.4.1.5. Horas de contacto:
140

4.4.1.6. ECTS:
5

4.4.1.7. Observações:
Opcional. Não tem precedências

4.4.1.7. Observations:
Optional. Has no precedences.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Xosé Manuel Vázquez Mosquera, 16 TP + 4 OT

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Domingos Manuel Mendes Lopes, 14 TP + 3,5 OT

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Identificar o espaço público como um lugar de convergência, no qual confluem os interesses e desejos da
coletividade. Um espaço tanto de uso como de referência e representativo para a cidadania.
• Compreender o meio ambiente e as relações que estes espaços aportam ao conjunto urbano, garantindo um
equilíbrio entre o proposto e o existente, na procura da eficiência dos espaços de uso coletivo.
• Identificar as ferramentas adequadas para a análise crítica e propositiva dos espaços, tanto existentes como
propostos, com o objetivo de encontrar elementos que respondam, às expectativas cidadãs, e consigam que a
tectónica dos espaços se incorpore adequadamente com as suas atividades e usos.
• Formular diferentes propostas no espaço público com critérios de sustentabilidade, que permitam um uso
continuado dos mesmos, compreendendo como a sua materialização influencia as diversas atividades, muitas vezes
temporárias.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
• To identify the public space as a place of convergence, in which the interests and desires of the community are
converging. 
• To understand the environment and the relationships that these spaces bring to urban complexity and artificiality,
ensuring a balanced and efficient space for collective use.
• To identify tools for the critical and purposeful analysis of spaces, with the objective of finding elements that respond
to citizen expectations, and ensure that the tectonics of spaces are incorporated with their activities and uses.
• To formulate different project sustainable proposals for public spaces, understanding how their materialization
influences the various activities.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Uso e significado do espaço público. Funcionalidades e desenho do espaço público. Avaliação de Impacto e da
Qualidade Visual da Paisagem urbana.
2. Políticas de valorização da Paisagem urbana no contexto Europeu. Intervenções contemporâneas paradigmáticas
no espaço público urbano.
3. A vegetação no ambiente urbano. Espaços verdes sustentáveis, corredores verdes, níveis e tipos de vegetação
(arbustiva, intermédia, de copa). A incorporação da água no espaço urbano. Parques urbanos.
4. A pavimentação nos espaços públicos urbanos. Sistemas de tratamento do solo e a relação com o aproveitamento
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hídrico.
5. A seção da rua: passeio e calçada, vias e/ou faixas especializadas, lancis. As infraestruturas urbanas: redes de
instalações subterrâneas.
6. O mobiliário urbano (I) nos espaços de circulação.
7. O mobiliário urbano (II) nos espaços de estância.
8. Recuperação da Paisagem urbana: conceitos e metodologias. Técnicas de Engenharia Natural.
9. Os espaços agrícolas no contexto urbano.

4.4.5. Syllabus:
• 1. Use and meaning of public space. Functionalities and design of public space. Impact Assessment and Visual
Quality of Urban Landscape.
• 2. Policies to enhance urban landscape. New interventions in urban public space.
• 3. Vegetation in the urban context. Sustainable green spaces, green corridors, levels and types of vegetation (shrub,
intermediate, trees). Water in the urban space. Urban parks.
• 4. Urban Paving of public spaces. Soil treatment systems and its relationship with water use.
• 5. The street section: sidewalk and sidewalk, specialized lanes and / or lanes, curbs. Urban infrastructure: networks
of underground facilities.
• 6. Urban furniture (I) in circulation spaces.
• 7. Urban furniture (II) in resort spaces.
• 8. Recovery of the urban landscape: concepts and methodologies. Natural Engineering Techniques: specificities,
application contexts and potential.
• 9. Agricultural spaces in the urban context.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
• O conteúdo programático C1 e C2 permitem entender o espaço público como um lugar de convergência, pois
analisam o espaço público de forma holística;
• C3 a C7 trabalham conteúdos que proporcionam informação e ferramentas adequadas para a análise crítica e
propositiva dos espaços, bem como para a conceção eficiente e integrada destes espaços públicos;
• C8 e C9, potenciam a capacidade de formular diferentes propostas assentes em sustentabilidade, que ampliem as
funcionalidades e usos intensivos e eficientes dos espaços públicos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
• The C1 and C2 syllabus allows to better understand the public space as a place of convergence, as they analyse it
with a holistic approach;
• • C3 to C7 contains contents that provide information and tools for a critical and purposeful analysis of public spaces,
as well as for an efficient and integrated approach of design;
• • C8 and C9, enhance the ability to formulate different proposals based on sustainability, which expand the
functionalities and intensive and efficient uses of public spaces.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação de conceitos, princípios e teorias, complementada com a leitura autónoma, a apresentação e discussão
de exemplos práticos e a resolução de exercícios práticos. Desenvolvimento de trabalho individual ou em grupo,
assumindo que fora do contexto de aula os estudantes também vão desenvolver e completar o trabalho iniciado e
discutido na aula. Apresentação e discussão, diagnóstico e solução final.
Avaliação:
(i) Atitudes e assiduidade nas aulas (10%);
(ii) Elaboração de um projeto sustentável de desenho do espaço público e apresentação/discussão das duas fases
(90%);
A classificação final pondera os diversos elementos de avaliação e para aprovação terá de ser superior a 10 valores.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical presentation complemented with autonomous reading, presentation and discussion of practical examples
and debate about the resolution of practical exercises. Individual or group work, assuming that they should complete
their works outside classrooms. Presentation and discussion, diagnosis and final solution. 
Evaluation:
(i) Attitudes and attendance in class (10%);
(ii) Elaboration of a sustainable landscape project for a public space and presentation / discussion of the two phases
9%);
The final classification weights the different elements of evaluation and must be higher than 10 values for approval.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O trabalho de pesquisa, autónomo ou em grupo, com forte componente aplicada, coloca o aluno perante situações e
contextos que lhe permitem compreender melhor os conceitos teóricos que lhe são facultados. É assim mais fácil e
natural compreender os espaços públicos como espaço de convergências e cheios de potencialidades.
Este caráter aplicado e de busca permite aos alunos mais facilmente e de forma mais intensa adquirir competências
que lhes permitam trabalhar os espaços públicos e tomar decisões projetuais, tendo presentes as principais linhas de
tendência atual, muito assentes em sustentabilidade.
A apresentação oral e defesa das opções projetuais permitem que os alunos desenvolvam não apenas competências
científicas, mas também de comunicação, tão importantes nos contextos atuais.
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4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The research work, implemented by students, in an autonomous way or in groups, with a strong applied component,
places the student in contexts that allows them to better understand the theoretical concepts that are provided. It is
thus easier and more natural to understand public spaces as a space of convergences and full of potential for diverse
uses.
This applied and searching approach allows students to more easily and intensively acquire skills that allow them to
work in and with public spaces and take design decisions, having in mind the main current trend perspectives and
challenges, highly based on sustainability.
The final oral presentation and viva of the design options allow students to develop not only scientific but also
communication skills, which are so important in today's contexts.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Austin, Gary, 2014. Green Infrastructure for Landscape Planning: Integrating Human and Natural Systems.1st Edition.
Routledge Publisher, 266p. 
Benedict, Mark A. and Edward T. McMahon, 2006. Green Infrastructure: Linking Landscapes and Communities
Illustrated Edition. Island Press, 299 p. 
Carmona, Matthew, Tim Heath,Taner Oc and Steve Tiesdell, 2010. Public Places Urban Spaces, Second Edition: The
Dimensions of Urban Design. 2nd Edition, Elsevier Publisher, 394p.

Mapa IV - Espaço construído como património sustentável

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Espaço construído como património sustentável

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Construction space as sustainable heritage

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 EC / CE

4.4.1.3. Duração:
 Semestral (S2) - 2º semestre do curso / 2nd semester of the course

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 140

4.4.1.5. Horas de contacto:
 33 TP + 5 OT

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 Opcional. Não tem precedências

4.4.1.7. Observations:
 Optional. Has no precedences.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Luís Manuel Bragança de Miranda Lopes, 16,5 TP + 2,5 OT

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 María Carreiro Otero, 16,5 TP + 2,5 OT

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 • O1: conhecer os desafios do espaço construído, os problemas e as oportunidades que surgem associados às

diferentes tipologias urbanas e edificatórias;
 • O2: conhecer estratégias de reabilitação sustentável do património construído, considerando as tecnologias

disponíveis, a análise de ciclo de vida, os critérios de sustentabilidade que potenciem a eficiência energética e a
qualidade de vida;

 • O3: conhecer as ferramentas de avaliação da sustentabilidade urbana e de edifícios, sendo capaz de eleger as
soluções mais adequadas à tipologia edificatória e à idiossincrasia do tecido urbano, de modo a desenvolver
propostas coerentes do ponto de vista urbano, arquitetónico e técnico;
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• O4: saber explicar as características de um projeto reabilitação do património construído com elevado desempenho
de ciclo de vida e de sustentabilidade;
• O5: saber atuar em equipas multidisciplinares integrando racional e eficientemente conceitos e técnicas das diversas
áreas de conhecimento.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
• O1: understand the challenges of the built environment, the problems and opportunities that arise associated with the
different urban and building types;
• O2: know strategies for sustainable rehabilitation of the built heritage, considering available technologies, life cycle
analysis, sustainability criteria and architectural solutions that enhance energy efficiency and quality of life;
• O3: know the tools for assessing urban and building sustainability, being able to choose the most appropriate
solutions to the building typology and the idiosyncrasy of the urban fabric, in order to develop coherent proposals
from an urban, architectural and technical point of view;
• O4: know how to explain the characteristics of a project to rehabilitate the built heritage with high performance life
cycle and sustainability;
• O5: know how to work in multidisciplinary teams integrating rationally and efficiently concepts and techniques from
different areas of knowledge.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
• C1: Conceitos fundamentais: desenvolvimento sustentável e construção sustentável, conceitos e princípios de
ecologia, ambiente, desenvolvimento e direito ao ambiente;
• C2: Panorâmica geral sobre as políticas que promovem a análise de ciclo de vida e a sustentabilidade: políticas e
principais organizações internacionais associadas à análise de ciclo de vida e à avaliação da sustentabilidade;
• C3: Metodologias de análise de ciclo de vida e de avaliação da sustentabilidade;
• C4: Avaliação da sustentabilidade de materiais, produtos, elementos de construção, edifícios, áreas urbanas e de
cidades;
• C5: Reflexões teóricas do conceito de Património: a Modernidade como bem patrimonial;
• C6: Interações entre edifício e ambiente nas tipologias residenciais e nos equipamentos urbanos;
• C7: Estratégias de intervenção: Aspetos de desenho passivo e bioclimático. O conforto e a eficiência energética;
• C8: A reabilitação nos tecidos urbanos contemporâneos. Análise de casos.

4.4.5. Syllabus:
• C1: Fundamental concepts: sustainable development and sustainable construction, concepts and principles of
ecology, environment, development and the right to the environment;
• C2: General overview of policies that promote life cycle analysis and sustainability: policies and main international
organizations associated with life cycle analysis and sustainability assessment;
• C3: Life cycle analysis and sustainability assessment methodologies and the respective sources of information;
• C4: Assessment of the sustainability of materials, products, construction elements, buildings, urban areas and cities;
• C5: Theoretical reflections on the concept of Heritage: Modernity as a heritage asset;
• C6: Interactions between building and environment in residential types and urban equipment;
• C7: Intervention strategies: Aspects of passive and bioclimatic design. Comfort and energy efficiency;
• C8: Rehabilitation in contemporary urban fabrics. Case analysis.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
• Os conteúdos programáticos C1 e C2 relacionam-se diretamente com o objetivo O1, pois apresentam os conceitos
fundamentais e as políticas que promovem a análise de ciclo de vida e a sustentabilidade;
• C3 e C4 relacionam-se principalmente com os objetivos O2 e O3, uma vez que permitem o desenvolvimento de
competências para analisar o ciclo de vida e a sustentabilidade de diversas soluções e interpretar os respetivos
resultados. Também dão um grande contributo para alcançar os objetivos O4 e O5;
• C5 e C6 desenvolvem as competências para que os alunos aprendam a refletir sobre as possíveis implicações das
soluções de reabilitação do património construído (O2 e O3);
• C7 e C8 desenvolvem as competências para que os alunos saibam como reabilitar o património construído,
melhorando o seu desempenho de ciclo de vida, e percebam quais os princípios e soluções que devem aplicar nos
seus projetos para melhorar o seu nível de sustentabilidade (O2, O3, O4 e O5).

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
• The C1 and C2 syllabus are directly related to objective O1, as they present the fundamental concepts and policies
that promote life cycle analysis and sustainability;
• C3 and C4 are mainly related to objectives O2 and O3, as they allow the development of skills to analyze the life cycle
and the sustainability of different solutions and the interpretation of the respective results. They also make a major
contribution to achieving objectives O4 and O5;
• C5 and C6 develop skills so that students learn to reflect on the possible implications of solutions for the
rehabilitation of the built heritage (O2 and O3);
• C7 and C8 develop skills so that students know how to rehabilitate the built heritage, improving their life cycle
performance, and understand which principles and solutions they should apply in their projects to improve their level
of sustainability (O2, O3, O4 and O5).

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
• M1: apresenta os conteúdos que integram o programa;
• M2: aplica as competências desenvolvidas num projeto prático. O projeto é divido em duas fases: 1ª - identificação
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dos problemas e das oportunidades; 2ª - análise de ciclo de vida e otimização do nível sustentabilidade das soluções
propostas;
• M3: as horas de contacto dividem-se em sessões:
(i) expositivas dos conteúdos;
(ii) formativas relativamente aos métodos e abordagens necessários ao desenvolvimento dos casos de estudo;
(iii) de esclarecimento sobre as possíveis soluções para os casos de estudo.
Procura-se criar uma dinâmica sequencial entre os 3 tipos de sessões.
A metodologia de avaliação é contínua e periódica e baseia-se em:
(i) Atitudes e assiduidade nas aulas (10%);
(ii) Trabalhos (30 a 40%);
(iii) Apresentações (20 a 30%);
(iii) Teste escrito (30 a 40%);
A classificação final pondera os diversos elementos de avaliação e para aprovação terá de ser superior a 10 valores.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
• M1: presents the contents of the program;
• M2: applies the skills developed in a practical assignment. The project is divided into two phases: 1st - identification
of problems and opportunities; 2nd - life cycle analysis and optimization of the sustainability level of the proposed
solutions;
• M3: contact hours are divided into the following types of sessions:
(i) expository lectures that present the contents;
(ii) training regarding the methods and approaches needed to develop the case studies;
(iii) clarifications about possible solutions for the case studies.
The aim is to create a sequential dynamic between the 3 types of sessions.
The evaluation methodology is continuous and periodic and is based on:
(i) Attitudes and attendance at classes (10%);
(ii) Works (30 to 40%);
(iii) Presentations (20 to 30%);
(iii) Written test (30 to 40%);
The final grade weights the different elements of evaluation and must be higher than 10 (out of 20) for approval.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Adotando metodologias de ensino/aprendizagem ativas, os alunos desenvolvem não apenas competências técnicas,
mas também transversais como a capacidade de encontrar informação, autonomia na aprendizagem, capacidade de
trabalhar em equipa, aptidões de comunicação, capacidade de gestão de equipas, capacidade de preparar e apresentar
resultados, etc.
As metodologias de ensino M1 e M3 relacionam-se com todos os objetivos identificados (O1 a O5). Atendendo às
caraterísticas eminentemente práticas desta unidade curricular, a metodologia M2 relaciona-se diretamente com quase
todos os objetivos (O2 a O5) e principalmente com os objetivos O2 e O3 que estão intimamente relacionados com o
desenvolvimento do trabalho prático em grupo.
A metodologia de avaliação (M4) está presente em todos os objetivos tanto pelas oportunidades criadas de avaliação
contínua (durante a as aulas e desenvolvimento do projeto) como nos momentos periódicos de avaliação sumativa
(teste e apresentações orais).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Adopting active teaching/learning methodologies, students develop not only technical skills, but also transversal skills
such as the ability to find information, self-guided learning, the ability to work in teams, communication skills, the
ability to manage teams, the ability to prepare and present results, etc.
Teaching methodologies M1 and M3 relate to all identified objectives (O1 to O5). Taking into account the eminently
practical characteristics of this curricular unit, the M2 methodology is directly related to almost all objectives (O2 to
O5) and mainly to objectives O2 and O3, which are related to the development of the practical work in working groups.
The evaluation methodology (M4) is present in all objectives both because of the opportunities created for continuous
evaluation (during classes and project development) as in the periodic summative evaluation moments (test and oral
presentations).

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• ACOSTA, D. (2009). "Arquitectura y construcción sostenibles: conceptos, problemas y estrategias." Dearq. Revista de
Arquitectura, 4.
• ÁLVAREZ, C. & BRAGANÇA, L. (Coords.) (2016). Comunidades Urbanas Energeticamente Eficientes. Vitória, Espírito
Santo (Brasil): EDUFES - Editora da Universidade Federal do Espírito Santo.
• BRAGANÇA, L., & MATEUS, R. (2015). Tecnologias Construtivas com Vista à Sustentabilidade da Construção. Porto,
Portugal: Publindustria.
• KIBERT CHARLES J. (2016). Sustainable Construction. Green Building Design and Delivery. New Jersey, USA: Wiley.
• LÓPEZ DE ASIAÍN, JAIME (2001). Arquitectura, ciudad, medio ambiente. Sevilla: Universidad de Sevilla.

Mapa IV - Sistemas da cidade sustentável

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Sistemas da cidade sustentável
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Sustainable city system

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
EC / CE

4.4.1.3. Duração:
Semestral (S2) - 2º semestre do curso / 2nd semester of the course

4.4.1.4. Horas de trabalho:
140

4.4.1.5. Horas de contacto:
25 TP + 5 S + 5 OT

4.4.1.6. ECTS:
5

4.4.1.7. Observações:
Opcional. Não tem precedências.

4.4.1.7. Observations:
Optional. Has no precedences.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Helena Cristina Fernandes Ferreira Madureira, 15 TP + 2 S + 2 OT

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Ana Maria Rodrigues Monteiro de Sousa, 3 TP + 1 S + 1 OT
Ana Cristina Afonso Matos Coutinho, 4 TP + 1 S + 1 OT
Rubén Camilo Lois González, 3 TP + 1 S + 1 OT

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Partindo da identificação dos desafios associados à sustentabilidade urbana, esta Unidade Curricular tem como
objetivo geral proporcionar uma compreensão articulada dos principais sistemas da cidade sustentável, reforçando o
conhecimento sobre estratégias e medidas relativas à estrutura verde, aos riscos climáticos, ao ciclo urbano da água,
e aos transportes e mobilidade. Assim, definem-se como objetivos:
O1. Identificar e discutir a problemática e as abordagens disponíveis associadas aos diferentes sistemas.
O2. Diagnosticar e resolver problemas urbanos reais usando novas técnicas de análise de dados e pesquisa-ação.
O3. Analisar criticamente os impactos sociais, ambientais e económicos dos principais sistemas urbanos.
O4. Compreender a tomada de decisão, a vários níveis, dos sistemas críticos identificados na cidade.
O5. Avaliar soluções para incorporar a sustentabilidade nos sistemas da cidade.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Based on the identification of challenges associated with urban sustainability, this course aims to provide an
articulated understanding of the main systems of the sustainable city, reinforcing knowledge about strategies and
measures related to green structure, climate risks, urban water cycle and transport and mobility. Thus, the following
objectives are identified:
O1. Identify and discuss issues and available approaches associated with the different systems.
O2. Diagnose and solve real urban problems using new data analysis techniques and action research.
O3. Critically analyze the social, environmental and economic impacts of the main urban systems.
O4. Understand decision making, at various levels, on the critical systems identified in the city.
O5. Evaluate solutions to incorporate sustainability into city systems.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
C1. Enquadramento das temáticas da sustentabilidade urbana e dos Sistemas da Cidade Sustentável.
C2. Sistemas associados à estrutura verde.
C3. Sistemas associados à qualidade do ar e ao clima urbano.
C4. Sistemas associados ao ciclo urbano da água.
C5. Sistemas associados aos transportes e à mobilidade.

4.4.5. Syllabus:
C1. Introduction to the field of urban sustainability and Sustainable City Systems.
C2. Systems associated with green structure.
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C3. Systems associated with air quality and urban climate.
C4. Systems associated with the urban water cycle.
C5. Systems associated with transport and mobility.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estruturam-se em duas partes principais. Uma primeira parte é dedicada aos conceitos e
métodos base no domínio da sustentabilidade urbana e dos Sistemas da Cidade Sustentável. Assim, com o primeiro
conteúdo programático (C1), pretende-se que os estudantes apliquem corretamente terminologia, princípios e
discutam as teorias e abordagens no domínio da sustentabilidade urbana e dos Sistemas da Cidade Sustentável (O1). 
A segunda parte do programa aprofunda os diferentes Sistemas da Cidade Sustentável (C2 a C5), pretendendo-se que
os estudantes se envolvam no diagnóstico (O2), na análise crítica de impactes (O3), na tomada de decisão (O4) e na
avaliação de soluções (O5) para cada um dos Sistemas da Cidade Sustentável.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is structured in two main parts. The first part covers the basic concepts and methods in the field of urban
sustainability and Sustainable City Systems. Thus, with the first syllabus (C1), it is expected that students will be able
apply terminology, principles and discuss theories and approaches in the field of urban sustainability and Sustainable
City Systems (O1).
The second part of the program is devoted to the different Sustainable City Systems (C2 to C5), and it is expected that
students get involved in the diagnosis (O2), critical analysis of impacts (O3), decision making (O4) and evaluation of
solutions (O5) for each of the Sustainable City Systems.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão b-learning com apresentação de conceitos, princípios e teorias (M1), complementada com a
apresentação e discussão de exemplos práticos (M2). Desenvolvimento de um projeto individual ou em grupo (M3),
assumindo que fora do contexto de aula os estudantes também vão desenvolver e completar o trabalho iniciado e
discutido na aula.
A avaliação é distribuída e baseia-se em:
- participação nas atividades letivas (ponderação 5% a 15%)
- a elaboração de um projeto, avaliado através de documento escrito e apresentação/discussão (ponderação de 50% a
70%)
- teste escrito (ponderação de 30% a 50%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Classes will be in b-learning, including the presentation of concepts, principles and theories (M1), complemented with
the presentation and discussion of practical examples (M2). Development of an individual or group project (M3),
assuming that outside the classroom context students will also develop and complete the work started and discussed
in class.
Evaluation based on:
- participation (5% to 15%);
- work (written document and presentation) (50% to 70%);
- written test (30% to 50%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A UC está fortemente alicerçada em metodologias de ensino/aprendizagem ativas, mobilizando tanto competências
específicas, como também competências transversais como a capacidade de selecionar informação apropriada,
desenvolver e apresentar um projeto.
As metodologias de ensino M1 e M2 relacionam-se com todos os objetivos identificados (O1 a O5). Atendendo à forte
componente prática /projectual desta unidade curricular, a metodologia M3 relaciona-se com os objetivos dedicados
aos diferentes sistemas da cidade sustentável (O2 a O5), sobre os quais o trabalho prático será desenvolvido.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Adopting active teaching/learning methodologies, students develop not only specific skills, but also transversal skills
such as the ability to find appropriate information, develop and present a project.
Teaching methodologies M1 and M2 relate to all identified objectives (O1 to O5). Taking into account the eminently
practical characteristics of this curricular unit, the M3 methodology is related to the objectives dedicated to the
different systems of the sustainable city (O2 to O5), on which the practical work will be developed.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Jenks, M., Jones, C. (Ed.); Dimensions of the Sustainable City, Springer, 2010.
• Infield, E., Abunnasr, Y., Ryan, R. (Ed.). Planning for climate change: A reader in green infrastructure and sustainable
design for resilient cities, Routledge, 2018.
• Wastewater Engineering: Treatment and Reuse - 2002. George Tchobanoglous, Franklin Burton, H. David Stensel.
Metcalf & Eddy Fifth edition ISBN 978-0-07-340118-8
• Rainwater Tank Systems for Urban water Supply: Design, Yield, Energy, Health Risks; Economics and Social
perceptions. Sharma, Bergbie and Gardner, https://readonlinefreesandrabrown.blogspot.com/2019/09/water-supply-
engineering-books-free.html
• Rainwater Tank Systems for Urban water Supply: Design, Yield, Energy, Health Risks; Economics and Social



31/05/2021 NCE/20/2000150 — Apresentação do pedido corrigido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a16b97a4-fafa-d5c0-2b22-5f6c677915d3&formId=455a4ffb-d291-31b6-3845-… 32/73

perceptions. Sharma, Bergbie and Gardner, https://readonlinefreesandrabrown.blogspot.com/2019/09/water-supply-
engineering-books-free.html

Mapa IV - Gestão do ambiente urbano

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Gestão do ambiente urbano

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Urban environment management

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 EC / CE

4.4.1.3. Duração:
 Semestral (S2) - 2º semestre do curso / 2nd semester of the course

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 140

4.4.1.5. Horas de contacto:
 30 TP + 5 S + 5 OT

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 Opcional. Não tem precedências.

4.4.1.7. Observations:
 Optional. Has no precedences

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Lígia Maria Marques Oliveira Torres Silva, 10 TP + 2 S + 2 OT

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Rubén Camilo Lois González, 8 TP + 1 S + 1 OT

 Adriano Jorge Cardoso Moreira, 4 TP + 1 S + 1 OT
 Valerià Paül Carril, 8 TP + 1 S + 1 OT

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 • Compreender os conceitos, modelos e instrumentos relativos à avaliação da qualidade do espaço urbano, à

monitorização e à minimização dos impactos das intervenções no espaço urbano;
 • Identificar a problemática e as abordagens disponíveis associados à qualidade ambiental do espaço construído;

 • Aplicar os modelos e técnicas de análise das componentes da qualidade ambiental do espaço construído;
 • Desenvolver programas de avaliação da qualidade ambiental nas áreas urbanas;

 • Monitorizar as componentes ambientais da cidade, avaliar e reduzir os impactos de intervenções no espaço urbano.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 • To understand the concepts, models and instruments related to the evaluation of the quality of urban space,

monitoring and minimizing the impacts of interventions in urban space;
 • To identify the problem and the available approaches associated with the quality of the built environment;

 • To apply the models and techniques for analyzing the components of the environmental quality of the built space;
 • To develop programs to assess quality of life in urban areas;

 • To monitor the city's environmental components, assess and reduce the impacts of interventions in the urban space.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 • A qualidade de vida e o ambiente em cidades;

 • Monitorização dos impactos ambientais das intervenções no espaço urbano;
 • Modelos de avaliação da qualidade ambiental urbana;

 • Minimização dos impactos ambientais das intervenções no espaço urbano; 
 • Serviços da infraestrutura verde urbana com funções de regulação da qualidade ambiental na cidade.
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4.4.5. Syllabus:
• The (QoL) quality of life and environment in cities;
• Monitoring the environmental impacts of interventions in the urban space;
• Models of evaluation of the urban environment. Impacts assessment of interventions in urban space;
• Minimizing the environmental impacts of interventions in urban space.; 
• Urban green infrastructure services with functions to regulate environmental quality in the city.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Na unidade curricular pretende-se transmitir um conjunto de conceitos, modelos e instrumentos relativos à gestão
ambiental do espaço urbano, no contexto de avaliação, monitorização e mitigação dos impactos de intervenções no
espaço urbano. O programa apresenta estes conceitos, modelos e instrumentos de forma teórica e através de
concretizações práticas, com recurso frequente a estudos e exercícios, levando a uma melhor compreensão da
qualidade do ambiente construído.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The main objectives of the course are the understanding of the main concepts, models and instruments concerning the
environmental management of urban space, as to evaluation monitoring and mitigation strategies, as well the impacts
assessment of the interventions in the urban space. The syllabus present these mains concepts, models and
instruments with a practical view, where case studies and exercises are presented to the student on a frequent basis,
allowing a better understanding of the environmental quality of the constructed environment.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão b-learning com apresentação de conceitos, princípios e teorias, complementada com a apresentação e
discussão de exemplos práticos. Desenvolvimento de um projeto individual ou em grupo. As horas de contacto
dividem-se em sessões: (i) expositivas dos conteúdos; (ii) formativas relativamente aos métodos e abordagens
necessários ao desenvolvimento dos casos de estudo; (iii) de esclarecimento sobre a resolução de exercícios e casos
de estudo. 
Procura-se criar uma dinâmica sequencial entre os 3 tipos de sessões.
A avaliação da aprendizagem é realizada através da avaliação da participação nas atividades letivas (ponderação 5% a
15%) e a elaboração de um projeto, avaliado através de documento escrito e apresentação/discussão: Apresentação
(ponderação de 30% a 40%) e relatório escrito no formato de artigo técnico para publicação em revista (ponderação de
50% a 60%). A classificação final pondera os diversos elementos de avaliação; aprovação terá de ser superior a 10
valores.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Classes will be b-learning with presentation of concepts, principles and theories, complemented with the presentation
and discussion of practical examples. Development of an individual or group project. The contact hours are divided
into the following types of sessions: (i) expository lectures that present the contents; (ii) training regarding the
methods and approaches needed to develop the case studies; (iii) clarifying the resolution of exercises.
The aim is to create a sequential dynamic between the 3 types of sessions.
The evaluation methodology is continuous and periodic is carried out through the evaluation of attendance in class
(5% to 15%) and a project, evaluated through written document and presentation/discussion: Presentation (30% to
40%) and report written in the format of a technical article for publication in a scientific journal (50% to 60%). The final
classification weights the different elements of evaluation and must be higher than 10 values for approval.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Ao longo das aulas é adotada uma metodologia de ensino dinâmica que permite ao estudante a compreensão de
questões fundamentais relacionadas com as temáticas preconizadas no programa da UC. Além da apresentação de
teorias/modelos/conceitos são frequentemente apresentados e discutidos exemplos práticos e casos de estudo
proporcionando ao estudante a oportunidade para participar ativamente no processo de aprendizagem.
Tendo em conta as características eminentemente práticas desta unidade curricular, a metodologia está diretamente
relacionada com a quase totalidade dos objetivos, que se relacionam com o desenvolvimento de trabalhos práticos em
grupo. Nas aulas TP os estudantes desenvolvem um conjunto de atividades que permitem consolidar os
conhecimentos através da realização de várias aplicações, sendo que pontualmente a procura do saber resulta de
exercícios em que a pesquisa é também um elemento fundamental.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Is adopted a dynamic teaching/learning methodology that allows the student the understanding of key issues related to
the themes outlined in the syllabus. Besides the presentation of theories / models / concepts, are often presented and
discussed practical examples and case studies providing the student the opportunity to participate actively in the
learning process. 
Taking into account the eminently practical characteristics of this curricular unit, the methodology is directly related to
almost all objectives, which is related to the development of practical work in groups. During TP class, students
develop a set of activities that enable you to consolidate the knowledge through the implementation of various
applications

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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• European Commission (2015). Quality of Life in European Cities, doi (PDF): 10.2776/870421
• Campbell, A. T., Eisenman, S. B., Lane, N. D., Miluzzo, E., & Peterson, R. A. (2006). People-centric urban sensing. In
Proceedings of the 2nd annual international workshop on Wireless internet (pp. 18-es).
• Haaland C. and Van Den Bosch C. K. (2015) Challenges and strategies for urban green-space planning in cities
undergoing densification: A review, Urban Forestry & Urban Greening, 14, 760–71. 
• Reinwald F. (2019). Green Resilient City - A framework to integrate the Green and Open Space Factor and climate
simulations into everyday planning to support a green and climate-sensitive landscape and urban development. IOP
Conf. Series: Earth and Environmental Science 323(012082), 1-11.
• Garcia Espuche, A. & Rueda, S. (dirs.) (1999): La ciutat sostenible. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània

Mapa IV - Sustentabilidade urbana e estilos de vida saudáveis

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Sustentabilidade urbana e estilos de vida saudáveis

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Urban sustainability and healthy lifestyles

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 S / S

4.4.1.3. Duração:
 Semestral (S2) - 2º semestre do curso / 2nd semester of the course

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 140

4.4.1.5. Horas de contacto:
 25 TP + 10 S + 5 OT

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 Opcional. Não tem precedências.

4.4.1.7. Observations:
 Optional. Has no precedences.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Adina Claudia Dumitru, 13 TP + 5 S + 2,5 OT

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 María José Piñeira Mantiñán, 12 TP + 5 S + 2,5 OT

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Compreender conceitos e categorias analíticas válidas para a interpretação da problemática urbana, no contexto da

transformação social e territorial contemporânea.
 2. Identificar e analisar os fatores individuais, sociais e espaciais que influenciam a adoção de estilos de vida

sustentáveis, e a sua relação com a saúde e o bem-estar.
 3. Projetar e implementar políticas e programas de intervenção que fomentem melhorem a sustentabilidade ambiental,

a saúde humana e a coesão social.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 1. To understand concepts and analytical categories valid for the interpretation of urban problems, in the context of

contemporary social and territorial transformation.
 2. To identify the individual, social and spatial factors that influence the adoption of sustainable lifestyles, and their

relationship with health and well-being.
 3. To design and implement policies and intervention programmes that foster environmental sustainability, human

health and social cohesion.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
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O fenómeno urbano e a qualidade de vida.
2. Modelos urbanos sustentáveis.
3. Estilos de vida sustentáveis e saudáveis.
4. Qualidade ambiental, bem-estar e identidade com a vizinhança/cidade.
5. Paisagem urbana e fragmentação da cidade.
6. Fatores cognitivos, afetivos e sociais que condicionam a adoção de comportamentos (in)sustentáveis em diferentes
etapas vitais.
7. Principais teorias sobre as condicionantes ambientais, sociais e psicológicas em diferentes etapas vitais.
8. A relação saúde-sustentabilidade.
9. Pontos de inflexão comportamentais, sociais e ambientais na transição social para a sustentabilidade; 
10. Modelos de intervenção familiar e modelos de alteração de comportamentos.

4.4.5. Syllabus:
1. The urban phenomenon and the quality of life.
2. Sustainable urban models.
3. Sustainable and healthy lifestyles.
4. Environmental quality, welfare and identity with the neighborhood/city.
5. Urban landscape and city fragmentation.
6. Cognitive, affective and social factors influencing adoption of (un)sustainable behaviours at different ages.
7. Main theories on environmental, social and psychological conditioning across the life span.
8. The health-sustainability relationship.
9. Behavioural, social and environmental tipping points in the social transition to sustainability; 
10. Family-based strategies and models of behavior change for sustainability.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos 1, 2, 4 e 5 referem-se ao Objectivo 1 na medida em que abordam modelos de cidades sustentáveis e os
elementos-chave que os definem.
Os conteúdos 3, 6,7,8,9 e 10 estão em conformidade com o objectivo 2, na medida em que se concentram em padrões
de vida sustentáveis.
O Objectivo 3 é transversal a todos os conteúdos, uma vez que, uma vez adquiridos, os estudantes poderão conceber
e implementar políticas destinadas a alcançar cidades sustentáveis com uma elevada qualidade de vida para os seus
cidadãos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Contents 1, 2, 4 and 5 are related to objective 1 and address the models of sustainable cities and the key elements that
define them.
Contents 3, 6,7,8,9 and 10 are in line with objective 2 and they focus on sustainable living models.
Objective 3 is transversal to all the contents, as once acquired the students will be able to design and implement
policies aimed at achieving sustainable cities with a high quality of life for their citizens.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
M1. Método expositivo
M5. Aprendizagem baseada em problemas ou estudo de caso
M3. Tutoria
Inclui avaliação nas seguintes componentes: a) avaliação da participação nas atividades letivas (0%-30%); b)
elaboração de um trabalho prático, avaliado através de documento escrito e respetiva apresentação (50%-60%); c)
teste periódico ou exame final (40%-50%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
M1. Lecture methodology
M5. Problem-based learning or case study
M3. Mentoring

It includes evaluation through the following components: a) evaluation of participation in teaching activities (0%-30%);
b) elaboration of a practical work, evaluated through a written document and its presentation (50%-60%); c) periodic
test or final examination (40%-50%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Adotando metodologias de ensino/aprendizagem ativas, os alunos desenvolvem não apenas competências técnicas,
mas também transversais como a capacidade de encontrar informação, autonomia na aprendizagem, capacidade de
trabalhar em equipa, aptidões de comunicação, capacidade de gestão de equipas e capacidade de preparar e
apresentar resultados.
As metodologias de ensino M1 relaciona-se com todos os objetivos identificados (1 a 3). Atendendo às caraterísticas
eminentemente práticas desta unidade curricular, a metodologia M5 relaciona-se diretamente com quase todos os
objetivos (1 a 3) uma vez que os alunos terão de actuar em todas as disciplinas práticas de carácter individual e/ou
grupal
A metodologia da tutoria (M3) está presente em todos os objectivos, uma vez que é necessário acompanhar o
professor na exclusão de dúvidas e na realização de exercícios práticos.



31/05/2021 NCE/20/2000150 — Apresentação do pedido corrigido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a16b97a4-fafa-d5c0-2b22-5f6c677915d3&formId=455a4ffb-d291-31b6-3845-… 36/73

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
By adopting active teaching/learning methodologies, students develop not only technical but also transversal
competences such as the ability to find information, autonomy in learning, develop team work and management
abilities, communication skills and the ability to prepare and present results.
The M1 teaching methodologies relate to all the identified objectives (1 to 3). Taking into account the eminently
practical characteristics of this curricular unit, the M5 methodology relates directly to almost all the objectives (1 to 3)
since the students will have to act in all the practical subjects of individual and/or group character
The tutoring methodology (M3) is present in all the objectives, since it is necessary to accompany the teacher in the
exclusion of doubts and in the carrying out of practical exercises.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. De Las Rivas, J. L., Peral, M., Santos, L. (2006). Ecología y ciudad: buscando modelos urbanos más sostenibles.
Ciudades 11, 235-246.
2. Dumitru, A., Frantzeskaki, N., & Collier, M. (2020). Identifying principles for the design of robust impact evaluation
frameworks for nature-based solutions in cities. Environmental Science and Planning, 112, 107-116,
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.05.024
3. Ivanova, D., Vita, G., Wood, R., Lausselet, C., Dumitru, A., Krause, K., Macsinga, I., Hertwich, E.G. (2018) Carbon
Mitigation in domains of high consumer lock-in. Global Environmental Change, 52, 117-130. 
4. Frantzeskaki, N., Dumitru, A., Avelino, F, Wittmayer, J., Moore, M.L. (2017). To transform cities support civil society.
In Frantzeskaki et al. (Eds): Urban Planet. Cambridge University Press. 
5. Ruiz, C, Hernandez-Fernaud, E., Rolo-González, G., Hernandez-Ruiz, B. (2019). Neighborhoods Evaluation: influence
on well-being variables. Frontiers in Psychology, 10, 1736.

Mapa IV - Políticas e práticas de inclusão e desenvolvimento em cidades sustentáveis

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Políticas e práticas de inclusão e desenvolvimento em cidades sustentáveis

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Policy and practices of inclusion and development in sustainable cities

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 S / S

4.4.1.3. Duração:
 Semestral (S2) - 2º semestre do curso / 2nd semester of the course

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 140

4.4.1.5. Horas de contacto:
 20 TP + 10 S + 5 OT

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 Opcional. Não tem precedências.

4.4.1.7. Observations:
 Optional. Has no precedences.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Francisco-Xabier Aguiar Fernández, 10 TP + 4 S + 3 OT

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Jorge Fernando Bessa Ribeiro, 5 TP + 3 S + 1 OT

 Carlos Gil Correia Veloso Veiga, 5 TP + 3 S + 1 OT

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 • Conhecer os principais conceitos relacionados com a inclusão, desenvolvimento e sustentabilidade.

 • Relacionar de modo crítico as articulações entre políticas e práticas de sustentabilidade urbanas.
 • Compreender os impactos das escolhas e ações políticas nas dinâmicas de inclusão/exclusão e na qualidade de vida
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das populações urbanas.
• Reconhecer a relevância dos desafios colocados pelas dinâmicas sociais ao planeamento de cidades sustentáveis.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
• Know the main concepts related to inclusion, development and sustainability.
• Critically relate the links between urban sustainability policies and practices.
• Understand the impacts of political choices and actions on the dynamics of inclusion / exclusion and on the quality of
life of urban populations.
• Recognize the relevance of the challenges posed by social dynamics to the planning of sustainable cities.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
• Problemas sociais presentes nos espaços urbanos.
• Elementos sociais da sustentabilidade e relação de justiça social e ambiental.
• Elementos de análise e estratégias de desenvolvimento, intervenção e participação das comunidades.
• O desenvolvimento em ação e a produção das desigualdades.
• A política social como sistema de ação: conceções e configurações, modelos teóricos e empíricos.
• Desafios sociais das cidades sustentáveis.
• Globalização, desenvolvimento e as cidades: questões e dinâmicas.
• Urbanismo, habitação e as abordagens sustentáveis.
• Pobreza, vulnerabilidade e desigualdade num mundo global: o enfoque primário das políticas sociais.
• A política social e o estado do bem-estar: contributos para a transformação do mundo social.

4.4.5. Syllabus:
• Social problems present in urban spaces.
• Social elements of sustainability and social and environmental justice relationship.
• Elements of analysis and strategies for community development, intervention and participation.
• Development in action and the production of inequalities.
• • Social policy as a system of action: conceptions and configurations, theoretical and empirical models.
• Social challenges for sustainable cities.
• Globalization, development and cities: issues and dynamics.
• Urbanism, housing and sustainable approaches.
• Poverty, vulnerability and inequality in a global world: the primary focus of social policies.
• Social policy and the welfare state: contributions to the transformation of the social world.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos procuram dar conta dos conceitos e temas mais relevantes relacionados com as políticas e práticas de
inclusão, em estreita articulação com os principais debates teóricos e políticos contemporâneos. 
Procura-se que os alunos adquiram e consolidem conhecimentos sustentados necessários a uma compreensão
aprofundada e crítica dos conteúdos lecionados, por um lado, e ao desenvolvimento de competências autónomas no
domínio da pesquisa e interpretação de textos e documentos. 
Em suma, a unidade curricular procura fornecer conhecimentos teóricos, articulando-os com a discussão de casos
concretos contemporâneos. Nesse contexto, para a aquisição de conhecimentos teóricos dá-se prioridade à exposição
oral, tendo como contraponto o recurso à análise de casos práticos para a aplicação e consolidação de
conhecimentos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The topics try to explanation the most relevant concepts and themes related to inclusion policies and practices, in
close articulation with the main contemporary theoretical and political debates.
It is sought that students acquire and consolidate sustained knowledge necessary for a deep and critical
understanding of the topics taught, on the one hand, and for the development of autonomous skills in the field of
research and interpretation of texts and documents. The course tries to provide theoretical knowledge, articulating it
with the discussion of contemporary concrete cases. In this context, for the acquisition of theoretical knowledge,
priority is given to oral presentation, with the counterpoint of resorting to the analysis of practical cases for the
application and consolidation of knowledge.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Funcionamento em b-learning, com seminários presenciais em modelo expositivo de teorias e conceitos; aulas
laboratório ou práticas com discussão de estudos de caso e boas práticas; trabalho autónomo para realização de
trabalhos práticos e apresentações. Tutorias presenciais de apoio. Elaboração de um trabalho prático em grupo, com
apresentação.
A avaliação temas seguintes componentes: a) avaliação da participação nas atividades letivas (0%-10%); b) elaboração
de um trabalho prático, avaliado através de documento escrito e respetiva apresentação (50%-70%); c) trabalho de
grupo (30%-60%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Functioning in b-learning, with face-to-face seminars in an expository model of theories and concepts; laboratory or
practical classes with discussion of case studies and good practices; autonomous work for practical work and
presentations. In-person support tutorials. Elaboration of a practical group work, with presentation.
Evaluation includes the following components: a) evaluation of participation in teaching activities (0% - 10%); b)
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elaboration of a practical work, evaluated through a written document and respective presentation (50% - 70%); c)
group work (30% - 60%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Face aos desafios particulares colocados por “Bolonha”, por um lado, e, por outro, às novas formas de disseminação
e acesso à informação produzidas pelas inovações tecnológicas das últimas décadas, a metodologia de ensino-
aprendizagem assenta na articulação de aulas expositivas com aulas práticas, combinadas com apoio tutorial –
recorrendo-se às horas previstas no horário de atendimento do docente – e trabalho de grupo com apresentação em
sala de aula. Mesmo nas aulas expositivas incentiva-se a participação dos alunos, através da colocação de questões e
enunciação de pontos de vista, de forma a maximizar o seu envolvimento, com reflexos positivos na compreensão dos
conteúdos lecionados e consequente boa evolução da aprendizagem.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Considering the particular challenges posed by “Bologna”, on the one hand, and, on the other, the new forms of
dissemination and access to information produced by the technological innovations of the last decades, the teaching-
learning methodology is based on the articulation of expository classes with classes practices, combined with tutorial
support - using the hours provided for in the teacher's office hours - and group work with presentation in the
classroom. Even in expository classes, students' participation is encouraged, by asking questions and expressing
points of view, in order to maximize their involvement, with positive reflexes in the understanding of the contents
taught and the consequent good evolution of learning.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Anderson, K. M. (2015). Social Policy in the European Union. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Caves, R. W., & Wagner, F. (Eds.). (2018). Livable Cities from a Global Perspective. Routledge.
Dominelli, L. (2012). Green social work: From environmental crises to environmental justice. Cambridge: ENG, Polity.
Ribeiro, F. B. (2017). Uma sociologia do desenvolvimento. Vila Nova de Famalicão: Húmus.
Rodrigues, F. M., Silva M. C.; Fontes, A. C; Fontes, A. C.; Mourão, S. e Baptista, L. (2017) (orgs.). Por uma estratégia de
cidade sustentável: expansão urbana planeada, quadro legal e financiamento autárquico. Porto, Afrontamento

Mapa IV - Governança urbana e o direito à cidade

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Governança urbana e o direito à cidade

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Urban governance and right to the city

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 G / G

4.4.1.3. Duração:
 Semestral (S2) - 2º semestre do curso / 2nd semester of the course

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 140

4.4.1.5. Horas de contacto:
 20 TP + 5 S + 5 OT

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 Opcional. Não tem precedências

4.4.1.7. Observations:
 Optional. Has no precedences.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 María José Piñeira Mantiñán, 20 TP + 5 S + 5 OT

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>
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4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Desenvolver modelos de governação que garantam o direito à cidade
2. Identificar as dimensões de um governo aberto a nível local
3. Desenvolver métodos de participação dos cidadãos nas políticas urbanas na sua concepção e implementação.
4. Identificar as dimensões de um governo aberto a nível local.
5. Compreender o funcionamento dos sites institucionais locais.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Design governance models that guarantees the right to the city
2. Identify the dimensions of open government at the local level
3. Develop methods of citizen participation in urban policies in their design and implementation.
4. Identify the dimensions of open government at local level.
5. Understand the functioning of local institutional websites.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. O direito à cidade: é possível criar outra cidade.
2. Comunidade urbana e comunidade.
3. Infraestrutura urbana comum.
4. Movimentos sociais.
5. Modelos participativos de gestão urbana e inovação democrática.

4.4.5. Syllabus:
1. The right to the city: it is possible to create another city.
2. Urban community and community.
3. Common urban infrastructure.
4. Social movements.
5. Participatory models of urban management and democratic innovation.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O conteúdo programático 1 relaciona-se com o primeiro e segundo objetivo, onde se debate sobre o direito à cidade e
e discute como os governos devem assegurar o Estado Providência;
Os conteúdo programático 2 e 3 está diretamente associado ao terceiro objetivo, uma vez que são os movimentos
sociais que exigem uma maior participação na concepção da cidade e a garantia do Estado-Providência abordados no
conteúdo 1;
O conteúdo 4 permitirá uma visão dos modelos de gestão dos governos locais, da concepção e distribuição dos
orçamentos, das limitações à implementação das políticas públicas. Além disso, será analisada a qualidade do
governo, bem como a informação oferecida nos sítios web, a fim de avaliar o grau de transparência. Alguns conteúdos
directamente relacionados com os objectivos 4 e 5.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The programme content 1 relates to the first and second objective, where the right to the city is discussed and how
governments should ensure the welfare state;
The programme contents 2 and 3 are directly linked to the third objective, as it is the social movements that require
greater participation in the conception of the city and the guarantee of the welfare state that are addressed in content
1;
Content 4 will provide an insight into local government management models, the design and distribution of budgets,
constraints to the implementation of public policies. In addition, the quality of government, as well as the information
offered on websites, will be analysed in order to assess the degree of transparency. Some content directly related to
Objectives 4 and 5.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
M1. Método expositivo
M5. Aprendizagem baseada em problemas ou estudo de caso
M3. Tutoria
A avaliação da aprendizagem é realizada através da avaliação da participação nas atividades letivas (ponderação 5% a
15%) e a elaboração de um projeto, avaliado através de documento escrito e apresentação/discussão (ponderação 30%
a 50%), testes periódicos ou exame final (ponderação de 30% a 40%), avaliação de trabalhos práticos (ponderação de
50% a 70%), avaliação contínua (ponderação de 0% a 15%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
M1. Expositive method
M2. Problem-based learning or case study
M3. Mentoring
The evaluation of learning is carried out through the evaluation of participation in teaching activities (weighting from
5% to 15%) and the elaboration of a project, evaluated through written document and presentation/discussion
(weighting from 30% to 50%), periodic tests or final examination (weighting from 30% to 40%), evaluation of practical
work (weighting from 50% to 70%), continuous evaluation (weighting from 0% to 15%).
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4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Adotando metodologias de ensino/aprendizagem ativas, os alunos desenvolvem não apenas competências técnicas,
mas também transversais como a capacidade de encontrar informação, autonomia na aprendizagem, capacidade de
trabalhar em equipa, aptidões de comunicação, capacidade de gestão de equipas e capacidade de preparar e
apresentar resultados.
As metodologias de ensino M1 relaciona-se com todos os objetivos identificados (1 a 5). Atendendo às caraterísticas
eminentemente práticas desta unidade curricular, a metodologia M5 relaciona-se diretamente com quase todos os
objetivos (1 a 5) uma vez que os alunos terão de actuar em todas as disciplinas práticas de carácter individual e/ou
grupal
A metodologia da tutoria (M3) está presente em todos os objectivos, uma vez que é necessário acompanhar o
professor na exclusão de dúvidas e na realização de exercícios práticos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
By adopting active teaching/learning methodologies, students develop not only technical but also transversal
competences such as the ability to find information, autonomy in learning, ability to work in a team, communication
skills, team management skills and ability to prepare and present results.
The M1 teaching methodologies relate to all the objectives identified (1 to 5). Taking into account the eminently
practical characteristics of this curricular unit, the M5 methodology relates directly to almost all the objectives (1 to 5)
since the students will have to act in all the practical subjects of individual and/or group character
The tutoring methodology (M3) is present in all the objectives, since it is necessary to accompany the teacher in the
exclusion of doubts and in the carrying out of practical exercises.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. European Commission. Cities of Tomorrow; European Commission: Brussels, Belgium, 2011.
2. Buck, N.; Gordon, I.; Harding, A.; Turok, I. Changing Cities: Re-Thinking Competitiveness, Cohesion and
3. Governance; Palgrave Publishers: New York, NY, USA, 2005.
4. Lois González, R.C.; Piñeira Mantiñán, M.J. The revival of urban social and neighbourhood movements in Spain: A
geographical characterization. Di Erde 2015, 146, 127–138.
5. FEMP. Gobernanza participativa local. Construyendo un nuevo marco de relación con la ciudadanía.
http://femp.femp.es/files/3580-1936-fichero/GOBERNANZA%20PARTICIPATIVA%20LOCAL.pdf.

Mapa IV - Planeamento, prospetiva e gestão urbana

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Planeamento, prospetiva e gestão urbana

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Planning, forecasting and urban management

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 G / G

4.4.1.3. Duração:
 Semestral (S2) - 2º semestre do curso / 2nd semester of the course

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 140

4.4.1.5. Horas de contacto:
 25 TP + 10 S + 5 OT

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 Opcional. Não tem precedências

4.4.1.7. Observations:
 Optional. Has no precedences.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Teresa Maria Vieira de Sá Marques, 13 TP 4 S + 3 OT
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4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
José Alberto Rio Fernandes, 12 TP + 6 S + 2 OT

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Aplicar as teorias e os conceitos dominantes no planeamento prospetivo, especificando a prospetiva territorial.
2. Analisar as tendências pesadas e as incertezas cruciais e refletir os desafios do futuro, promovendo atitudes mais
reflexivas e críticas e simultaneamente mais receptiva às mudanças.
3. Conhecer as metodologias e ferramentas da prospetiva e incorporar nas metodologias do planeamento estratégico
as metodologias da prospetiva.
4. Conhecer a dimensão territorial nos processos de prospetiva.
5. Desenvolver competências analíticas, de ação e comunicação, através da formulação de processos de prospetiva de
base territorial.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. To apply the dominant theories and concepts in forecast planning, specifying the territorial forecast.
2. To analyse the heavy trends and crucial uncertainties as well reflect on the challenges of the future, promoting a
more pondered and critical attitude and simultaneously more receptive to change.
3. To conceive forecasting tools and methodologies and incorporate them into strategic planning.
4. To explore the territorial dimension within the forecasting processes.
5. To develop analytical, action and communication skills through the formulation of forecasting processes of
territorial base.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. PROSPECTIVA ESTRATÉGICA: PRINCÍPIOS, CONCEITOS E APLICAÇÕES 
2. TENDÊNCIAS E DESAFIOS NO MUNDO E NA EUROPA
2.1. Tendências Pesadas e Incertezas Cruciais na Economia e no Mundo Global
2.2. Portugal e o Futuro da Europa: Desafios e Perspetivas 
3. PROJETOS DE PROSPETIVA TERRITORIAL 
3.1. Projetos internacionais de cenarização
3.2. Projetos nacionais de cenarização
4. MÉTODOS E FERRAMENTAS de Prospectiva Estratégica
4.1. Identificar as variáveis-chave
4.2. Estratégias de atores
4.3. Campo dos possíveis e reduzir a incerteza
4.4. Avaliar as escolhas e as opções estratégicas
5. PROJETO DE "SCENARIO THINKING": DA ANTECIPAÇÃO À ACÇÃO
6. Apresentação de uma Caixa de Ferramentas. Planeamento por Cenários

4.4.5. Syllabus:
1. Strategic Forecasting: principles, concepts and applications.
1.1.Strategic Forecast and Regional Forecast.
2.Trends and challenges in the world and Europe.
2.1.Heavy trends and crucial uncertainties in Economy and the Global World.
2.2.Portugal and the future of Europe: challenges and perspectives.
3.Regional Forecasting projects.
3.1.International scenario projects.
3.2.National scenario projects.
4.Methods and tools of Strategic Forecasting.
4.1.Identifying the key variables
4.2.Actor strategies 
4.3.Field of possibilities and reducing uncertainty.
4.4.Evaluating choices and strategic options.
5.Project “Scenario thinking”: From anticipation to action.
6.Presentation of a “toolbox”. Scenario Planning.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Prospetiva Estratégica (Strategic Forecast) e Prospetiva Territorial (Regional Forecast) 
Inicia-se com uma visão global, permitindo analisar a evolução dos conceitos base e as escolas de referência (e
respetivos autores) da prospetiva. (objetivos 1). 
Ao longo de todo o semestre existe a preocupação de analisar e refletir as tendências e as incertezas cruciais, à escala
mundial e europeia, refletindo os riscos e as necessidade de encontrar novas respostas para responder aos desafios
do futuro (objetivo 2).
Faz-se a exploração de casos de estudo focados em exemplos nacionais e internacionais (objetivo 1, 2, 4 e 3). 
Aplicam-se algumas metodologias e ferramentas do planeamento e da prospetiva estratégica, identificando-se
variáveis-chave, integrando as diferentes perspetivas dos atores, e avaliando as diversas opções e estratégias
(objetivo 3 e 5)
Coloca-se o território no centro dos processos prospetivos, evidenciando-se a articulação inter-escalar.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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It begins with a global overview, allowing for the analysis of fundamental concepts and reference scales (and
respective authors) of forecasting.
There is a concern throughout the entire semester on the analysis and consideration of trends and crucial
uncertainties, on a global and European scale, reflecting the risks and necessities of finding new answers to future
challenges.
An exploration of case studies is performed, focused on national and international examples (objective 1 and 2).Some
methodologies and tools of strategic planning and forecasting are applied, identifying key variables, integrating the
different actors’ perspectives and evaluating the different options and strategies (objective 3 and 5).
The territory (metropolitan cities, intermediate cities, suburban areas, rural or touristic areas) is placed at the centre of
the forecasting processes, emphasizing the inter-tier articulation.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas desenvolvem-se em grupo com base sobretudo em metodologias ativas:
a) Trabalho em grupo (15% da avaliação) para refletir as experiências internacionais em matéria de prospetiva
territorial. Os estudantes selecionam previamente um tema (metrópoles, cidades intermédias, periferias urbanas,
espaços rurais ou turísticos) e realizam pesquisas em torno desse tema focando experiências nacionais e
internacionais. 
b) Workshops (15% da avaliação): são organizados um ciclo de conferências num formato de workshop para discutir
os Grandes Desafios do Futuro. A organização dos workshops cabe aos estudantes com apoio dos docentes (os
temas, os especialistas a convidar e o calendário). 
b) Laboratório de prospetiva (30% da avaliação): Simulação Interativa em torno de um Projecto de Scenario Thinking.
Os estudantes, em grupo, percorrem todo o processo de Planeamento por Cenários. 
A avaliação em grupo vale 60%. No final, será realizada uma prova individual (40%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Classes will proceed in groups based on active methodologies.
a) Group assignment (15% of the evaluation) to consider the international experiences on the matter of regional
forecasting, Students will previously select a subject (metropolitan cities, intermediate cities, suburban areas, rural or
touristic areas) and perform their research around that subject focusing on national and international experiences.
b) Workshops (15% of evaluations): a set of conferences will be held in a workshop format to discuss the Great
challenges of the Future. Organizing these workshops will be the students’ responsibility, with the support of the
lecturers (subjects, invited specialists and calendar).
c) Forecast laboratory (30% of evaluation): Interactive simulation around a Scenario Thinking Project. Students, as a
group, will go through the entire Scenario Planning process. Group evaluation will be worth 60%. In the end, an
individual final test will be performed (40%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As aulas desenvolvem-se sobretudo com base em metodologias ativas, nomeadamente trabalhos em grupo,
workshops e a implementação de um “laboratório de prospetiva”:
a) Para refletir as experiências nacionais e internacionais em matéria de cenários de prospetiva territorial (objetivo 1, 4,
2 e 3), os estudantes fazem um trabalho de grupo focado no 3º tema do Programa. Cada grupo seleciona previamente
um tema focado no território (metrópoles, cidades intermédias, periferias urbanas, espaços rurais, áreas turísticas) e
realiza pesquisas em torno desse tema. Existe uma vasta bibliografia disponível sobre cenários prospetivos. Desta
forma, fomentam-se os conhecimentos e desenvolvem-se competências de pesquisa, de relacionamento interpessoal
e de aprendizagem em equipa. Cada grupo, desenvolve uma apresentação oral e faz um pequeno relatório.
b) Os Workshops sobre os Grandes Desafios do Futuro direcionam-se sobretudo o 2º tema do Programa (objetivo 2), e
por isso para as tendências pesadas e as incertezas cruciais (alterações climáticas, envelhecimento demográfico, o
futuro das tecnologias na gestão urbana, segurança, etc.). A turma seleciona os temas e os especialistas a convidar.
Cabe a cada grupo de 2 estudantes a apresentação e animação específica de cada workshop, tendo de se preparar
previamente para o tema. No final, cada grupo deve fazer um pequeno relatório de análise e avaliação do workshop,
evidenciando os conhecimentos adquiridos, o desempenho do grupo e propostas para a resolução de problemas
encontrados. Esta tarefa promove atitudes mais reflexivas e críticas e simultaneamente mais receptivas às mudanças.
Além disso, desenvolve competências de organização de eventos e de comunicação oral e escrita. 
c) Laboratório de prospetiva (30% da avaliação): Desenvolve-se uma simulação interativa em torno de um Projecto de
Scenario Thinking. Os estudantes, em grupo, percorrem todo o processo de Planeamento por Cenários e desenvolvem
os seus próprios Cenários. Trata-se da aplicação da Metodologia de Cenários proposta pela Escola Anglo-saxónica.
Esta metodologia é transversal em termos de objetivos de aprendizagem. Promove o desenvolvimento da
aprendizagem conceptual (objetivo 1); faz um brainstorming sobre os factores de mudança (e os clusters de incertezas
cruciais potenciais (objetivo 2); desenvolve as competências em matéria de ferramentas e metodologias de prospetiva
(objetivos 3); a simulação foca-se num território específico (tendo em vista o objetivo 4) e desenvolve as competências
próprias do planeamento estratégico, já abordadas no 1ª semestre (UC: Planeamento e Governança Territorial) desde o
diagnóstico, o desenvolvimento da estratégia, do plano de ação e do sistema de monitorização (objetivo 5). Os
estudantes organizam-se em 4 grupos para a construção dos cenários prospetivos e dedicam 3 semanas a esta
atividade.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Classes will be mainly based on active methodologies, namely on group assignments, workshops and the
implementation of a “Forecast laboratory”:
a)To reflect the national and international experiences in matters of regional forecasting scenarios (objectives 1, 2, 3
and 4), students will conduct a group assignment focused on the third subject of the programme. Each group will
previously select a subject, which focuses on territory (metropolitan cities, intermediate cities, and suburban areas,
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rural or touristic areas) and will perform their research around that subject. There is a vast bibliography available on
forecast scenarios. Thus, knowledge is augmented, developing research, interpersonal relation, and team learning
skills. Each group will conduct a short oral presentation and write a short report.
b)Workshops on the Great Challenges of the Future will be mostly focused on the second programme subject
(objective 2) and, therefore, on the heavy trends and crucial uncertainties (climate changes, demographic aging, the
future of technology in urban management, security, etc.). The class will select the subjects and the specialists to be
invited. How each workshop is conducted and presented is the responsibility of each two students group, requiring
them to prepare adequately for the subject. In the end, each group will be required to write a short analysis and
evaluation report for the workshop, highlighting acquired knowledge, group performance and proposed solutions for
any discovered issues. This task promotes a more insightful and critical attitude, as well as, simultaneously more open
to change. Besides, it develops event organizational skills along with oral and written communication.
c)Forecast Laboratory (30% of the evaluation): An interactive simulation is conducted around a Scenario Thinking
Project. Students, as a group, will go through the entire process of Scenario Planning and develop their own scenarios.
This refers to the Scenario Methodology application, as proposed by the Anglo-Saxon School. This methodology is
transversal to all learning goals and promotes the development of conceptual learning (objective 1); encourages a
brainstorming on factors of change and potential clusters of crucial uncertainties (objective 2) and develops skills in
the usage of forecasting tools and methodologies (objective 3). The simulation will focus on a very specific territory
(considering objective 4) and will develop skills specific to strategic planning, already approached in the first semester
(UC: Territorial Planning and Governance – (PREVIOUS TRANSLATED TERM should be used), from diagnostics,
strategy, course of action and monitoring system (objective 5). Students will form groups of four elements for the task
of constructing the Forecast Scenarios and should dedicate 3 weeks to this activity.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. Ferrão, J. (2019). Para uma geografia de todos os lugares. Retrieved from https://ambienteterritoriosociedade-
ics.org/2019/05/01/para-uma-geografia-de-todos-os-lugares/ (fevereiro de 2020).
2. Morrison, E. (2013). “Strategic Doing”: A New Discipline for Developing and Implementing Strategy within Loose
Regional Networks. Paper presented at the Australia‐New Zealand Regional Science Association International - Annual
Conference, 3‐6 December, Hervey Bay, Queensland. 
3. OCDE/IIASA. (2019). Systemic Thinking for Policy Making: The Potential of Systems Analysis for Addressing Global
Policy Challenges in the 21st Century. Paris: OECD Publishing.
4. Raworth, K. (2017). Doughnut economics: Seven ways to think like a 21st-century economist. Milton Keynes:
Penguin Random House.
5. Vigar, G., Cowie, P., & Healey, P. (2019). Innovation in Planning: Creating and Securing Public Value. European
Planning Studies. doi:10.1080/09654313.2019.1639400

Mapa IV - Inteligência ambiente e IoT para a criação de cidades inteligentes

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Inteligência ambiente e IoT para a criação de cidades inteligentes

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 IoT and ambient intelligence technologies for building smart cities

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 I / I

4.4.1.3. Duração:
 Semestral (S2) - 2º semestre do curso / 2nd semester of the course

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 140

4.4.1.5. Horas de contacto:
 20 TP + 10 S + 5 OT

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 Opcional. Não tem precedências.

4.4.1.7. Observations:
 Optional. Has no precedences.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
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Tiago Manuel Fernández Caramés, 10 TP + 5 S + 2,5 OT

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Paulo Jorge Freitas Oliveira Novais, 5 TP + 3 S + 1,5 OT
César Analide Freitas Silva Costa Rodrigues, 5 TP + 2 S + 1 OT

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
[A] Definir os principais conceitos relacionados com IoT e sensorização.
[B] Desenvolver mecanismos de aquisição de dados
[C] Compreender as implicações da utilização de Serviços Inteligentes, com base em IoT, na especificação,
desenvolvimento e implementação de sistemas de informação de Cidades Inteligentes
[D] Decidir sobre as abordagens e as tecnologias a utilizar na conceção e aplicação a contextos específicos.
[E] Desenvolver soluções de inteligência ambiente dando atenção aos fatores sociais e económicos envolvidos.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
[A] Define the main concepts related to IoT and sensing.
[B] Develop data acquisition mechanisms.
[C] Understand the implications of using Intelligent Services, based on IoT, in the specification, development and
implementation of information systems for Smart Cities
[D] Decide on the approaches and technologies to be used in the design and application to specific contexts.
[E] Develop environmental intelligence solutions paying attention to the social and economic factors involved.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Sensorização: tipos de sensores e processos necessários para a coleta de informações em uma Cidade Inteligente,
desde a aquisição do mundo físico até a incorporação no domínio digital: sensores e atuadores, interfaces e aquisição
de dados.
2. Redes de comunicação: princípios de operação dos sistemas que permitem realizar comunicações em uma rede IoT
de uma Cidade Inteligente, com ênfase especial nos mecanismos de interconexão e sua escalabilidade.
3. Inteligência Ambiente: computação e interfaces inteligentes, plataformas que permitem interagir com os serviços
inteligentes fornecidos.
4. Cidades Inteligentes: Internet de Tudo, Internet das Coisas, Internet das Pessoas e Inteligência Ambiente.
5. Aplicações: e.g., cidades inteligentes; ambientes de vida assistida.

4.4.5. Syllabus:
1. Sensing: types of sensors and processes required to collect information in a Smart City, from the acquisition of the
physical world to the incorporation in the digital domain: sensors and actuators, interfaces and data acquisition.
2. Communication networks: principles of operation of the systems that allow communications in an IoT network of a
Smart City, with special emphasis on the interconnection mechanisms and their scalability.
3. Ambient Intelligence: intelligent computing and interfaces, platforms that allow you to interact with the intelligent
services provided.
4. Smart Cities: Internet of Everything, Internet of Things, Internet of People and Ambient Intelligence.
5. Applications: e.g., smart cities; assisted living environments.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os objetivos de aprendizagem [A] e [B] relacionam-se com os pontos (1) e (2) do programa, onde se evidenciam os
principais conceitos sobre IoT e sensorização a abordar na UC.
Os objetivos [C] e [D] estão em sintonia com os pontos (3) e (4) do programa da UC, onde se desenvolverão os
principais conceitos e se especificarão princípios de aplicação desta metodologia de criação de ambientes dotados de
inteligência e sensíveis ao contexto.
O objetivo [E] é justificado pelo ponto (4) do programa, onde se pretende desenvolver soluções para problemas reais.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The learning objectives [A] and [B] are related to points (1) and (2) of the program, where the main concepts about IoT
and sensing to be addressed in the UC are highlighted.
Objectives [C] and [D] are in line with points (3) and (4) of the UC program, where the main concepts will be developed
and the principles for the application of this methodology for creating environments with intelligence and sensitivity
will be specified. to the context.
The objective [E] is justified by point (4) of the program, where it is intended to develop solutions to real problems.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas serão b-learning com apresentação de conceitos, princípios e teorias, complementada com a apresentação e
discussão de exemplos práticos. 
Desenvolvimento de projetos individuais ou em grupo, assumindo que fora do contexto de aula os estudantes também
vão desenvolver e completar o trabalho iniciado e discutido na aula. 
A metodologia de avaliação da UC é composta por três instrumentos de avaliação: 
a) avaliação da participação nas atividades letivas (ponderação 0% a 30%); 
b) elaboração de projetos e trabalhos práticos (ponderação de 50% a 70%); 
c) testes ou exame final (ponderação de 0% a 50%). 
A classificação final pondera os diversos elementos de avaliação e para aprovação terá de ser superior a 10 valores.
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4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Classes will be b-learning with the presentation of concepts, principles and theories, complemented with the
presentation and discussion of practical examples. Development of individual or group projects, assuming that outside
the classroom the students will also develop and complete the work started and discussed in the classroom.
The UC evaluation methodology is carried out through three evaluation instruments:
a) evaluation of participation in teaching activities (weighting 0% to 30%);
b) preparation of projects and practical work (weighting from 50% to 70%);
c) tests or final exam (weighting from 0% to 50%).
The final classification takes into account the different elements of evaluation and for approval, it must be higher than
10 values.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os objetivos de aprendizagem [A], [B], e [D] estão em sintonia com as metodologias de ensino socializado, que terão
reflexo mais nítido nos instrumentos de avaliação de cariz individual (a e c).
Os objetivos [C] e [E] serão cobertos pelas diversas metodologias de ensino, individualizado, socializado e socio
individualizado, estando relacionados com a componente mais prática da avaliação (b e c).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The learning objectives [A], [B], and [D] are in line with the socialized teaching methodologies, which will have a
clearer reflection in the individual assessment instruments (a and c).
Objectives [C] and [E] will be covered by the different teaching methodologies, individualized, socialized and socio-
individualized, being related to the most practical component of the assessment (b and c).

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. Samuel Greengard, "The Internet of Things", MIT Press, 2015
2. Adrian McEwen, Hakim Cassimally, "Designing the Internet of Things", Wiley, 2013
3. Carol L. Stimmel, "Building smart cities: analytics, ICT, and design thinking", Taylor & Francis, 2015
4. Anthony M. Townsend, "Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia", W. W. Norton &
Company, 2014
5. Cook, D. J., Augusto, J. C., & Jakkula, V. R. (2009). Ambient intelligence: Technologies, applications, and
opportunities. Pervasive and Mobile Computing, 5(4), 277–298. https://doi.org/10.1016/j.pmcj.2009.04.001.

Mapa IV - Sistemas de Informação para as cidades Inteligentes

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Sistemas de Informação para as cidades Inteligentes

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Information systems for smart cities

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 I / I

4.4.1.3. Duração:
 Semestral (S2) - 2º semestre do curso / 2nd semester of the course

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 140

4.4.1.5. Horas de contacto:
 20 TP + 10 S + 5 OT

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 Opcional. Não tem precedências

4.4.1.7. Observations:
 Optional. Has no precedences.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
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José Benjamim Ribeiro da Fonseca, 10 TP + 5 S + 2,5 OT

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Juan Carlos González Moreno, 10 TP + 5 S + 2,5 OT

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
[A] Definir os principais conceitos relacionados com IoT e sensorização.
[B] Desenvolver mecanismos de aquisição de dados
[C] Compreender as implicações da utilização de Serviços Inteligentes, com base em IoT, na especificação,
desenvolvimento e implementação de sistemas de informação de Cidades Inteligentes
[D] Decidir sobre as abordagens e as tecnologias a utilizar na conceção e aplicação a contextos específicos.
[E] Desenvolver soluções de inteligência ambiente dando atenção aos fatores sociais e económicos envolvidos.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
[A] Define the main concepts related to IoT and sensing.
[B] Develop data acquisition mechanisms.
[C] Understand the implications of using Intelligent Services, based on IoT, in the specification, development and
implementation of information systems for Smart Cities
[D] Decide on the approaches and technologies to be used in the design and application to specific contexts.
[E] Develop environmental intelligence solutions paying attention to the social and economic factors involved.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Sensorização: tipos de sensores e processos necessários para a coleta de informações em uma Cidade Inteligente,
desde a aquisição do mundo físico até a incorporação no domínio digital: sensores e atuadores, interfaces e aquisição
de dados.
2. Redes de comunicação: princípios de operação dos sistemas que permitem realizar comunicações em uma rede IoT
de uma Cidade Inteligente, com ênfase especial nos mecanismos de interconexão e sua escalabilidade.
3. Inteligência Ambiente: computação e interfaces inteligentes, plataformas que permitem interagir com os serviços
inteligentes fornecidos.
4. Cidades Inteligentes: Internet de Tudo, Internet das Coisas, Internet das Pessoas e Inteligência Ambiente.
5. Aplicações: e.g., cidades inteligentes; ambientes de vida assistida.

4.4.5. Syllabus:
1. Sensing: types of sensors and processes required to collect information in a Smart City, from the acquisition of the
physical world to the incorporation in the digital domain: sensors and actuators, interfaces and data acquisition.
2. Communication networks: principles of operation of the systems that allow communications in an IoT network of a
Smart City, with special emphasis on the interconnection mechanisms and their scalability.
3. Ambient Intelligence: intelligent computing and interfaces, platforms that allow you to interact with the intelligent
services provided.
4. Smart Cities: Internet of Everything, Internet of Things, Internet of People and Ambient Intelligence.
5. Applications: e.g., smart cities; assisted living environments.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os objetivos de aprendizagem [A] e [B] relacionam-se com os pontos (1) e (2) do programa, onde se evidenciam os
principais conceitos sobre IoT e sensorização a abordar na UC.
Os objetivos [C] e [D] estão em sintonia com os pontos (3) e (4) do programa da UC, onde se desenvolverão os
principais conceitos e se especificarão princípios de aplicação desta metodologia de criação de ambientes dotados de
inteligência e sensíveis ao contexto.
O objetivo [E] é justificado pelo ponto (4) do programa, onde se pretende desenvolver soluções para problemas reais.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The learning objectives [A] and [B] are related to points (1) and (2) of the program, where the main concepts about IoT
and sensing to be addressed in the UC are highlighted.
Objectives [C] and [D] are in line with points (3) and (4) of the UC program, where the main concepts will be developed
and the principles for the application of this methodology for creating environments with intelligence and sensitivity
will be specified. to the context.
The objective [E] is justified by point (4) of the program, where it is intended to develop solutions to real problems.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas serão b-learning com apresentação de conceitos, princípios e teorias, complementada com a apresentação e
discussão de exemplos práticos. 
Desenvolvimento de projetos individuais ou em grupo, assumindo que fora do contexto de aula os estudantes também
vão desenvolver e completar o trabalho iniciado e discutido na aula. 
A metodologia de avaliação da UC é composta por três instrumentos de avaliação: 
a) avaliação da participação nas atividades letivas (ponderação 0% a 30%); 
b) elaboração de projetos e trabalhos práticos (ponderação de 50% a 70%); 
c) testes ou exame final (ponderação de 0% a 50%). 
A classificação final pondera os diversos elementos de avaliação e para aprovação terá de ser superior a 10 valores.
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4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Classes will be b-learning with presentation of concepts, principles and theories, complemented with the presentation
and discussion of practical examples. Development of individual or group projects, assuming that outside the
classroom the students will also develop and complete the work started and discussed in the classroom.
The UC evaluation methodology is carried out through three evaluation instruments:
a) evaluation of participation in teaching activities (weighting 0% to 30%);
b) preparation of projects and practical work (weighting from 50% to 70%);
c) tests or final exam (weighting from 0% to 50%).
The final classification takes into account the different elements of evaluation and for approval, it must be higher than
10 values.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os objetivos de aprendizagem [A], [B], e [D] estão em sintonia com as metodologias de ensino socializado, que terão
reflexo mais nítido nos instrumentos de avaliação de cariz individual (a e c).
Os objetivos [C] e [E] serão cobertos pelas diversas metodologias de ensino, individualizado, socializado e socio
individualizado, estando relacionados com a componente mais prática da avaliação (b e c).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The learning objectives [A], [B], and [D] are in line with the socialized teaching methodologies, which will have a
clearer reflection in the individual assessment instruments (a and c).
Objectives [C] and [E] will be covered by the different teaching methodologies, individualized, socialized and socio-
individualized, being related to the most practical component of the assessment (b and c).

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. Samuel Greengard, "The Internet of Things", MIT Press, 2015
2. Adrian McEwen, Hakim Cassimally, "Designing the Internet of Things", Wiley, 2013
3. Carol L. Stimmel, "Building smart cities: analytics, ICT, and design thinking", Taylor & Francis, 2015
4. Anthony M. Townsend, "Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia", W. W. Norton &
Company, 2014
5. Cook, D. J., Augusto, J. C., & Jakkula, V. R. (2009). Ambient intelligence: Technologies, applications, and
opportunities. Pervasive and Mobile Computing, 5(4), 277–298. https://doi.org/10.1016/j.pmcj.2009.04.001

Mapa IV - Economia urbana e cidades inteligentes

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Economia urbana e cidades inteligentes

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Urban economy and smart cities

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 I / I

4.4.1.3. Duração:
 Semestral (S2) - 2º semestre do curso / 2nd semester of the course

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 140

4.4.1.5. Horas de contacto:
 18 T + 10 TP + 2 OT

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 Opcional. Não tem precedências

4.4.1.7. Observations:
 Optional. Has no precedences.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Alberto Vaquero García, 12 T + 7 TP + 1 OT
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4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Elena Rivo López, 6 T + 3 TP + 1 OT

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 • O1: Aplicar o conhecimento económico para entender o fenómeno das cidades inteligentes. 

 • O2: Entender o funcionamento das cidades inteligentes de uma perspetiva económica. 
 • O3: Identificar as vantagens e limitações das cidades inteligentes do ponto de vista económico. 

 • O4: Conhecer como as Tecnologias da Informação e as Comunicações (Tics) pode melhorar a prestação de serviços
públicos.

 • O5: Saber conceber a prestação de serviços públicos locais eficientes do ponto de vista económico.
 • O6: Conhecer e saber enfrentar o novo paradigma urbano que supõem as cidades inteligentes a partir do raciocínio

económico.
 • O7: Aplicar o conhecimento do financiamento e da fiscalidade local à resolução dos problemas económicos com que

se confrontam as cidades. 
 • O8: Saber gerir a política orçamental e de receitas a nível local

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 • O1: Apply economic knowledge to understand the phenomenon of smart cities. 

 • O2: Understanding the functioning of smart cities from an economic perspective. 
 • O3: Identify the advantages and limitations of smart cities from an economic perspective. 

 • O4: Understanding how Information and Communications Technologies (ICTs) can improve public service delivery. 
 • O5: Know how to design the delivery of economically efficient local public services. 

 • O6: Knowing and knowing how to confront the new urban paradigm that smart cities imply based on economic
reasoning. 
• O7: Apply knowledge of local finance and taxation to the resolution of economic problems faced by cities. 

 • O8: Know how to manage revenue and budgetary policy at local level

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 • C1. Conhecimento económico e cidades inteligentes.

 • C2. Funcionamento das cidades inteligentes numa perspetiva económica.
 • C3. Cidades inteligentes: vantagens e limitações.

 • C4. Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e prestação de serviços públicos.
 • C5. Projetar a prestação de serviços públicos locais eficientes numa perspetiva económica.

 • C6. Financiamento e tributação local e resolução de problemas económicos nas cidades.
 • C7. Gerir a política de orçamento e receita em nível local.

4.4.5. Syllabus:
 • C1. Economic knowledge and smart cities. 

 • C2. Functioning of smart cities from an economic perspective. 
 • C3. Smart cities: advantages and limitations. 

 • C4. Information and Communication Technologies (Icts) and provision of public services. 
 • C5. Designing efficient local public service provision from an economic perspective. 

 • C6. Financing and local taxation and solving economic problems in cities. 
 • C7. Managing budget and revenue policy at local level.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 • C1 está relacionado com o objetivo O1 

 • C2 está relacionado com o objetivo O2, O6 
 • C3 está relacionado com o objetivo O3 

 • C4 está relacionado com o objetivo O4 
 • C5 está relacionado com o objetivo O5

 • C6, C7 está relacionado com o objetivo O7, O8

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 • C1 relates to objective O1

 • C2 relates to objective O2, O6
 • C3 relates to objective O3

 • C4 relates to objective O4
 • C5 relates to objective O5
 • C6, C7 relates to objective O7, O8

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A1: Seminários; 

 A2: Sessões de laboratório 
 A3: Prática, estudo de caso e projetos 

 A4: Leitura de material didático, visualização de vídeos e consulta de material multimídia 
 A5: Tutorias 

 Avaliação 



31/05/2021 NCE/20/2000150 — Apresentação do pedido corrigido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a16b97a4-fafa-d5c0-2b22-5f6c677915d3&formId=455a4ffb-d291-31b6-3845-… 49/73

E1 - Provas periódicas o exame final 50% -90% 
E2 - Avaliação de trabalhos práticos 0% -50% 
E3 - Seguimento continuado 0%- 20%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
A1: Seminars
A2: Laboratory sessions 
A3: Practice, case study and projects 
A4: Reading teaching materials, viewing videos and consulting multimedia materials 
A5: Tutorials 
Evaluation 
E1 - Periodic tests or final examination 50% -90% 
E2 - Evaluation of practical work 0% -50%
E3 - Continuous monitoring 0%- 20%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias M1 e M5 relacionam-se com todos os objetivos, procurando fomentar o desenvolvimento de trabalho
autónomo, complementando transmissão de fundamentos teóricos de forma mais expositiva. 
As metodologias M3 são de carácter tutorial.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The M1 and M5 methodologies relate to all objectives, seeking to encourage the development of autonomous work,
complementing the transmission of theoretical foundations in a more expository manner.
The M3 methods are personalized attention

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CARAGLUI, A., DEL BO, CH. y NIJKAMP, P., Smart cities in Europe, 3rd Central European
Conference in Regional Science-CERS, 45-59, 2019
FERNÁNDEZ, J.M., «Ciudades inteligentes. La mitificación de las nuevas tecnologías como respuesta a los nuevos
retos de las ciudades contemporáneas», Economía industrial, 395, 17-28, 2016
VAQUERO, A., ÁLVAREZ, J. y PERIS, M., «Urban Models of Sustainable Development from the Economic Perspective»
en Peris, M; Bennett, D. y Pérez-Bustamante, D. (Eds.): Sustainable
Smart Cities. Springer, 2016.
VAQUERO. A. y MARQUINA, J., Entidades locales inteligentes: la modernización de los ayuntamientos y diputaciones.
Documento 11/2019 de la Red Localis, 2019.
VAQUERO, A. Áreas urbanas y especialización inteligente. III Informe Red locales Wolters Kluwers España, 2019

Mapa IV - Economias de aglomeração e clusters

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Economias de aglomeração e clusters

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Agglomeration economies and clusters

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 E / E

4.4.1.3. Duração:
 Semestral (S2) - 2º semestre do curso / 2nd semester of the course

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 140

4.4.1.5. Horas de contacto:
 30 TP + 18 OT

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 Opcional. Não tem precedências.

4.4.1.7. Observations:
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Optional. Have no precedences.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria Teresa Couceiro da Costa Sequeira e Sousa Carvalho, 30 TP + 18 OT

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular pretende analisar a problemática do relacionamento entre as actividades económicas e o
território, nomeadamente fornecer conhecimentos inerentes à distribuição das actividades económicas, à análise das
disparidades regionais e a importância das economias de aglomeração e dos clusters, tendo por fundo o
desenvolvimento regional sustentável e os desafios da atualidade. 
Como resultados de aprendizagem, prevê-se que os alunos possam: 
-Adquirir conhecimentos teóricos e práticos inerentes à distribuição das atividades económicas no espaço;
- Entender o crescimento das economias regionais;
- Apreender o conceito de externalidades, economias de aglomeração e clusters, e a sua importância no
desenvolvimento empresarial;
- Compreensão dos desafios em matéria de desenvolvimento e coesão territorial colocados pela emergência da
sustentabilidade e da economia circular, tendo presente a 4ª revolução industrial em curso.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit intends to analyze the relationship between economic activities and the territory, namely providing
knowledge related to the distribution of economic activities, to the analysis of regional disparities and the importance
of agglomeration economies and clusters, bearing in mind the sustainable regional development and today's
challenges.
As learning outcomes, students are expected to be able:
- to acquire theoretical and practical knowledge related with the distribution of economic activities in space;
- to understand the growth of regional economies;
- To understand the concept of externalities, agglomeration economies and clusters, and their importance in business
development;
- Understanding the challenges in terms of development and territorial cohesion posed by the emergence of
sustainability and the circular economy, bearing in mind the 4th ongoing industrial revolution.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
I. A LOCALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS: O espaço económico. Modelos e contributos teóricos sobre a
localização. Estudos empíricos sobre condicionantes da localização empresarial.
II EXTERNALIDADES, ECONOMIAS DE AGLOMERAÇÃO e CRESCIMENTO REGIONAL: Análise dos conceitos e de
modelos de crescimento regional. 
III. MÉTODOS DE ANÁLISE DA ESTRUTURA ECONÓMICA E DISPARIDADES TERRITORIAIS -Medidas de localização,
concentração e especialização. A problemática e medidas de convergência.
IV. ANÁLISE DE CLUSTERS - Revisão conceptual sobre formas de organização territorial de produção: distritos
industriais, redes, meios inovadores, clusters. Evidências empíricas em Portugal e no mundo.
V. POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO E NOVAS TENDÊNCIAS: Construção, aplicação e monitorização de políticas de
desenvolvimento territorial. O Território e as novas tendências em matéria de desenvolvimento sustentável, economia
circular e perspetivas perante a 4ª revolução industrial.

4.4.5. Syllabus:
. THE LOCATION OF ECONOMIC ACTIVITIES: The economic space. Models and theoretical contributions on location.
Empirical studies about business location constraints.
II. EXTERNALITIES, AGGLOMERATION ECONOMIES and REGIONAL GROWTH: Analysis of regional growth concepts
and models.
III. METHODS OF ANALYSIS OF ECONOMIC STRUCTURE AND TERRITORIAL DISPARITIES -Measures of location,
concentration and specialization. The problematic and convergence measures.
IV. CLUSTER ANALYSIS - Conceptual review of forms of territorial organization of production: industrial districts,
networks, innovative means, clusters. Empirical evidence in Portugal and in the world.
V. DEVELOPMENT POLICIES AND NEW TRENDS: Construction, application and monitoring of territorial development
policies. The Territory and new trends in terms of sustainable development, circular economy and prospects for the
4th industrial revolution.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A transmissão e aprendizagem dos conteúdos permitem atingir os objectivos, a sintetizar no reconhecimento das
implicações do espaço na manifestação e desenvolvimento dos fenómenos económicos.
Mais concretamente verifica-se que os pontos I, II permitem responder à caracterização das lógicas espaciais de
distribuição das actividades produtivas, com suporte teórico e empírico e o entendimento das diversas interpretações
do crescimento regional, apoiadas em teorias e modelos.
À questão dos conceitos reveladores das disparidades regionais responde o ponto III, com recurso a indicadores tais
como o coeficiente e o quociente de localização, entre outros e ainda as medidas de convergência.
A relevância das externalidades e das economias de aglomeração, serão discutidas no ponto IV, bem como as
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diversas formas de organização produtiva territorial.
Por fim, o ponto V discute políticas de desenvolvimento, a sua efectividade e a articulação com a actualidade e as
perspectivas futuras.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The transmission and learning of the contents allow to reach the objectives, to be synthesized in the recognition of the
implications of space in the manifestation and development of economic phenomena.
More specifically, it appears that points I, II allow to respond to the characterization of the spatial logics of the
distribution of productive activities, with theoretical and empirical support and an understanding of the various
interpretations of regional growth, supported by theories and models.
Point III reveals the question of concepts that reveal regional disparities, using indicators such as the location
coefficient and quotient, among others, and convergence measures.
The relevance of externalities and agglomeration economies will be discussed in point IV, as well as the various forms
of territorial productive organization. Finally, point V discusses development policies, their effectiveness and
articulation with current events and future perspectives.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas presenciais teórico-práticas baseiam-se, fundamentalmente, na exposição dos conteúdos do programa e na
resolução de casos práticos. A componente teórica das exposições será enfatizada através de exemplos, visando
estimular o interesse e a pesquisa por parte dos alunos. O mesmo espírito estará subjacente à selecção de casos
práticos. 
A metodologia de avaliação inclui atividades de contacto e de trabalho autónomo, nomeadamente exposição teórica e
conceptual; debates; acompanhamento tutorial; trabalho de grupo e apresentação de trabalhos. Quanto à avaliação,
será dada preferência a um processo de avaliação contínua:
a) assiduidade, realização de trabalhos de grupo que visam a apreciação crítica de textos e casos práticos (35%); 
b) realização, apresentação e discussão de um trabalho escrito individual (65%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The theoretical-practical classes are based mainly on the presentation of the contents of the program and on the
resolution of practical cases. The theoretical component of the presentations will be emphasized through examples, in
order to stimulate interest and research on the part of the students. The same spirit will underlie the selection of
practical cases.
The assessment methodology includes activities of contact and autonomous working, including theoretical and
conceptual presentations, discussions, tutorial guidance, group work, and preparation of presentation of works. The
evaluation of knowledge will give preference to an ongoing basis: 
a) the including attendance, the performance of students work groups aiming a critical review of texts, practical cases
(35%):
b) realization, presentation and discussion of an individual written work (65%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A concretização dos objectivos de aprendizagem apresentados passa pela transmissão de conteúdos teóricos que se
procura consolidar através da leitura de textos e artigos científicos e dotar de força demonstrativa, sempre que
possível, através de estudos de caso. Em particular, no caso dos determinantes de localização empresarial, existem
inúmeros trabalhos científicos de aplicação empírica que serão fruto de reflexão.
De igual forma será enfatizada a componente prática, através da realização de exercícios de análise, aquando do
estudo dos métodos de análise da estrutura económica e disparidades territoriais. Também no módulo relativo aos
clusters está prevista a realização pelos alunos de trabalhos de análise de alguns casos portugueses e estrangeiros,
particularmente relevantes ou emblemáticos.
E em qualquer dos temas, após a exposição teórica e preparação conceptual, será aberto lugar à reflexão e ao debate,
crendo-se que a metodologia prevista se adequa aos objectivos de aprendizagem.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The achievement of the learning objectives presented involves the transmission of theoretical contents that are sought
to consolidate through the reading of texts and scientific articles and give demonstrative power, whenever possible,
through case studies. In particular, in the case of determinants of business location, there are numerous scientific
papers ofempirical application that will be fruit of reflection.
Likewise, the practical component will be emphasized, through the performance of analysis exercises, when studying
methods of analysis of economic structure and territorial disparities. Also in the module on clusters, students are
expected to undertake analysis of some Portuguese and foreign cases, particularly relevant or emblematic.
And whatever the theme, after the theoretical exposition and conceptual preparation, it will be open to reflection and
debate, believing that the methodology is adequate to the learning objectives.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. PIRES; M.; POLÈSE, M.; GOMES, A.; MOROLLÓN, F. (2018). Economia urbana e regional: território, cidade e
desenvolvimento. Editus.
2. BLIEN, U. and MAIER, G. (ed.) (2008). The Economics of Regional Clusters Networks, Technology and Policy. Edward
Elgar Publishing.
3. COSTA, José S.; NIJKAMP, P. DENTINHO, Tomaz P (2011). Compêndio de Economia Regional Vol. I e II. Princípia.
4. ENGEL, J. ((2014). Global Clusters of Innovation. Edward Elgar Publishing.
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5. SCHAWB, Klaus (2019) Moldando a Quarta Revolução Industrial. Levoir. 
6. BOJAR; Ewa (2009). Clusters: Politics, Management, Good Clustering Practices in the World. Poland.

Mapa IV - Metodologias de investigação e plano de dissertação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Metodologias de investigação e plano de dissertação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Research methodologies and dissertation plan

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 EC / G // CE / G

4.4.1.3. Duração:
 Semestral (S2) - 2º semestre do curso / 2nd semester of the course

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 140

4.4.1.5. Horas de contacto:
 15 TP + 10 S + 10 OT

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 Obrigatório. Tem como precedências todas as UC's do Semestre 1 e todas as UC's optativas do Semestre 2.

 O conteúdo programático desta UC é comum na primeira parte (Metodologias de Investigação) e específico para cada
aluno na segunda parte (Plano de Dissertação), em função do tema de dissertação.

 Na segunda parte, a UC compreende um trabalho de pesquisa bibliográfica do tema da dissertação e redação do Plano
de Dissertação. O Plano de Dissertação é apresentado em sessão coletiva dos alunos de cada edição, final do
Semestre.

4.4.1.7. Observations:
 Mandatory. Has as precedences all CU's of Semester 1 and all optional CU's of the Semester 2.

 The programmatic content of the UC is equal in the first part (Research Methodologies) and specific for each student in
the second part (Dissertation Plan), depending on the theme.

 In the second part, the UC comprises a bibliographical research project on the theme of the dissertation and writing
the Dissertation Plan. The Dissertation Plan is presented in a joint session by the students of each edition by the end
of the Semester.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Luís Manuel Bragança de Miranda Lopes, 8 TP + 6 S

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 José Alberto Rio Fernandes, 7 TP + 4 S

 Um docente, supervisor de cada aluno para o Plano de Dissertação, de cada uma das 4 áreas científicas (EC, G, S, I),
de uma universidade do norte de Portugal e de uma universidade da Galiza – 10 OT.

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 - Capacidade de usar uma visão holística para identificar criticamente, de forma independente e criativa, as questões

mais complexas de um trabalho de pesquisa, identificar as questões que devem ser abordadas no âmbito de um
trabalho de investigação.

 - Capacidade para apresentar e discutir claramente o conhecimento existente e os argumentos que formarão a base de
um trabalho de investigação, tendo em conta os aspetos éticos do trabalho de pesquisa e desenvolvimento.

 - Escolha do tema de estudo da Dissertação e realização da pesquisa bibliográfica de apoio ao desenvolvimento do
Plano de Dissertação.

 - Comunicar adequadamente com os seus pares, a comunidade académica e a sociedade em geral sobre a área em
que se desenvolverá o tema de investigação e as vantagens globais dos resultados esperados.

 - Elaboração do Plano de Dissertação com a definição de conteúdos a atingir em cada fase e produção do respetivo
Cronograma de Execução.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
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- Ability to use a holistic view to critically identify, independently and creatively, the most complex issues of a research
project and identify the issues that should be addressed in the context of a research project.
- Ability to clearly present and discuss existing knowledge and the arguments that will form the basis of the research
project, considering the ethical aspects of the research and development work.
- Choice of the theme of the study of the Dissertation and realisation of the bibliographic research to support the
development of the Dissertation Plan.
- Communicate adequately with peers, the academic community and society at large about the area in which the
research theme will develop and the overall benefits of expected results.
- Elaboration of the Dissertation Plan, includes a synthesis of the results of the bibliographic research, the definition of
research activities and their calendar, together with the indication of the expected results.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Introdução geral à Investigação; conceptualização do tópico; o processo de investigação. Revisão crítica da literatura.
A pergunta de investigação; perguntas de investigação subsidiárias; objetivos. Abordagens dedutiva e indutiva;
Estratégias de Investigação principais: Casos de Estudo; Experimentação; Investigação-ação (action research);
Levantamentos ou sondagens. Escolhas de métodos: mono, múltiplos e mistos; Horizontes temporais: estudos
longitudinais e transversais.
Métodos de recolha e tratamento de dados primários: questionários; grupos de foco (focus groups), entrevistas,
observação. Dados secundários. Análise qualitativa e quantitativa de dados. Validade e Fiabilidade dos dados. Ética.
Escrita final. Como escrever uma dissertação; como escrever a bibliografia; como referir a bibliografia no texto; como
representar tabelas, quadros e figuras; estrutura de uma dissertação.
Pesquisa bibliográfica no tema da dissertação e posterior redação do Plano de Dissertação.

4.4.5. Syllabus:
General introduction to Research; conceptualisation of the topic; the investigation process. Critical literature review.
The research question; subsidiary investigation questions; goals. Deductive and inductive approaches; Main Research
Strategies: Case Studies; Experimentation; Action research; Questionnaires or surveys. Choice of methods: mono,
multiple and mixed; Time horizons: longitudinal and transversal studies.
Primary data collection and treatment methods: questionnaires; focus groups, interviews, observation. Secondary
data. Qualitative and quantitative data analysis. Validity and reliability of data. Ethics.
Final writing. How to write a dissertation; how to write the bibliography; how to refer to the bibliography in the text;
how to represent tables, charts and figures; the structure of a dissertation.
Bibliographic research work on the theme of the dissertation and subsequent writing of the Dissertation Plan.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta UC procura ser o suporte e a fase inicial do desenvolvimento de um trabalho de investigação, a dissertação,
correspondendo a um aprofundamento dos conhecimentos numa determinada área científica do mestrado, através do
desenvolvimento de um projeto de investigação, em geral aplicada à resolução de um determinado problema.
Neste contexto, os conteúdos programáticos são escolhidos para atingir esse processo de reforço da capacidade do
estudante de desenvolver trabalho autónomo, ainda que com alguma supervisão, para demonstrar a sua capacidade
de atuar como um especialista num determinado domínio científico da área das cidades. Os conteúdos indicados são
os essenciais para dar esse suporte aos objetivos de aprendizagem desta unidade curricular.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This UC endeavours to be supportive in the initial phase of the development of the research work, the dissertation,
corresponding to a deepening of knowledge in a given scientific area of the master's degree, through the development
of a research project, generally applied to the resolution of a given problem.
In this context, the programmatic contents are chosen to achieve this process of strengthening the student's ability to
develop autonomous work, even with some supervision and to demonstrate his/her ability to act as an expert in a
particular scientific field in the area of cities. The contents indicated are essential to support the learning objectives of
this curricular unit.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação de trabalhos científicos, dissertações ou trabalhos similares, com discussão da sua estrutura geral e
específica de cada caso.
Apresentação e discussão das características dos diversos processos e ferramentas de análise e tratamento de
dados, qualitativa e quantitativa, e produção de informação, em particular de indicadores de desempenho sobre um
determinado tópico em análise.
Identificação de um tema de investigação e resultados esperados, com definição do Plano de Dissertação e respetivo
calendário, incluindo a definição e realização da síntese da pesquisa bibliográfica básica, das diversas etapas da
investigação a desenvolver durante a preparação da Dissertação. O Plano de Dissertação será apresentado em sessão
coletiva no final do Semestre.
A avaliação da aprendizagem é realizada através de: 
a) avaliação contínua do trabalho realizado (ponderação 20% a 40%); b) avaliação do Plano de Dissertação, incluindo a
sua apresentação (ponderação de 60% a 80%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Presentation and discussion of scientific papers, dissertations or similar works, their general and specific structure,
for each case.
Presentation and discussion of the characteristics of the various processes and tools for analysis and data
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processing, qualitative and quantitative, and production of information, in particular performance indicators on a given
topic under analysis.
Identification of a research theme and expected results, with the definition of the Dissertation Plan and respective
calendar, including the definition and synthesis of the basic bibliographic research, of the various stages of research
to be developed during the preparation of the Dissertation. The Dissertation Plan will be presented in a joint session at
the end of the Semester.
Learning assessment includes:
a) continuous assessment of the work performed (weighting 20% to 40%); 
b) assessment of the Dissertation Plan, including its presentation (weighting from 60% to 80%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino, a partir da consideração dos conteúdos programáticos considerados relevantes para esta
UC, conduzem rapidamente o estudante aos objetivos de aprendizagem através da apresentação de casos práticos.
Assim, no início da UC o estudante já começa a analisar os resultados de um processo de investigação através da
análise de documentos como dissertações de mestrado ou documentos similares, em que é visualizada quer a sua
estrutura quer o processo evolutivo desde a pesquisa bibliográfica até à fase de recolha e tratamento de dados para
suportar o desenvolvimento de um determinado projeto de investigação focado num tópico específico com o objetivo
de produzir novo conhecimento ou melhorar o existente.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodologies, based on the consideration of the programmatic contents considered relevant to this UC,
quickly lead the student to the learning objectives through the presentation of practical cases. Thus, at the beginning
of the UC, the student already begins to analyse the results of an investigation process through the analysis of
documents such as master's dissertations or similar documents, in which both the structure and the evolutionary
process is visualised from the bibliographic research to the data collection and processing phase, to support the
development of a given research project focused on a specific topic to produce new knowledge or to improve the one
that already exists.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. BAPTISTA, C. S., SOUSA, M. J. (2011) Como Fazer Investigação, Dissertações, Teses e Relatórios Segundo Bolonha,
Pactor.
2. CRESWELL, J.W. (2014), Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, 4th ed., Sage
Publications Ltd, London.
3. NEUMAN, W.L. (2003), Social research methods: qualitative and quantitative approaches, 5th ed., Allyn and Bacon,
Boston.
4. SAUNDERS, MARK, PHILIP LEWIS & ADRIAN THORNHILL (2017), Research Methods for Business Students, 7th ed.,
Pearson Education Limited, Harlow.

Mapa IV - Estágio em desafios das cidades atlânticas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Estágio em desafios das cidades atlânticas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Internship in atlantic cities challenges

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 EC / G / S / I // CE / G / S / I

4.4.1.3. Duração:
 Semestral (S2) - 2º semestre do curso / 2nd semester of the course

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 140

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60 E + 10 OT

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 Obrigatório. Tem como precedências todas as UC's do Semestre 1 e as UC's de opção do Semestre 2

4.4.1.7. Observations:
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Mandatory. Have as precedences all CU's of Semester 1 and all optional CU's of Semester 2.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Luís Manuel Bragança de Miranda Lopes, 10 OT

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Cándido López González, 10 OT
Docente, da área científica da Dissertação, da universidade de inscrição do estudante, 10 OT.
Docente, da área científica da Dissertação, de outra universidade, 10 OT.

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O1. Conhecimento da organização e funcionamento de uma instituição de estágio.
O2. Identificação das principais atividades desenvolvidas, a organização interna para a sua execução e a estrutura de
relação com os destinatários / clientes.
O3. Identificação dos problemas mais relevantes na atividade da instituição, numa determinada área relacionada com
o tema escolhido pelo estudante para a sua dissertação.
O4. Escolha de um tema de estudo durante o estágio, e elaboração do respetivo Plano de Estágio, com o objetivo de
promover soluções de resolução de problemas ou otimização de produtos ou serviços e apresentar um plano de ação.
O5. Elaboração de um Relatório Final do Estágio.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
01. Knowledge of the organization and operation procedures of the internship institution.
O2. Identification of the main activities developed, the internal organization for their execution and the relationship
structure with the recipients / customers.
O3. Identification of the most relevant problems in the institution's activity, in a certain area related to the theme
chosen by the student for his/her dissertation.
O4. The choosing of a study theme during the internship, and preparation of the respective Internship Plan, with the
aim of promoting troubleshooting solutions or optimization of products or services and presenting an action plan.
O5. Preparation of a Final Report of the Internship.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
O conteúdo programático é específico para cada aluno, em função do tema atribuído para realizar o estágio a ter lugar
numa instituição ou empresa ou instituição que atue no domínio das cidades e território. Este consiste na realização
de um trabalho de estágio, que deve incluir investigação, e posterior redação num documento escrito (relatório de
estágio) de síntese do estágio e da respetiva investigação empreendida. O estágio e respetivo trabalho de investigação
incidem, essencialmente, na implementação das tarefas propostas para a prossecução dos resultados esperados,
segundo o estabelecido no desenvolvimento do Plano de Trabalhos do Estágio. Os conteúdos programáticos devem
ter uma ligação com a área de especialização em que o estágio é realizado (mas podem ser transversais a várias
áreas), sendo o culminar do conhecimento adquirido no curso de Mestrado em Desafios das Cidades Atlânticas.

4.4.5. Syllabus:
The syllabus is specific to each student, depending on the theme assigned to the internship, taking place in an
institution or in a company engaged in the field of cities or territory. This consists of carrying out an internship work,
including research, and subsequent writing in a written document (internship report) summarizing the internship and
the respective investigation undertaken. The internship and related research work focus, mainly, on the
implementation of the tasks proposed to pursue the expected results, as established in the Internship Work Plan. The
syllabus contents must have a connection with the various programs in the specialization area in which the internship
is carried out (although they can be transversal to several areas), being the culmination of the knowledge acquired in
the Master in Challenges of Atlantic Cities.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta UC procura ser o culminar da aprendizagem que dos alunos durante o curso, que deve ser aplicada na resolução
do problema específico que lhes é proposto pela empresa ou entidade onde realizam o estágio. Assim, o conteúdo
programático é específico para cada aluno, em função do tema que lhe é atribuído. O trabalho de estágio implica a
preparação de um plano de trabalhos e o desenvolvimento de soluções ou modelos apropriados, integrando
conhecimentos adquiridos durante o curso, com ênfase na área de especialização do aluno. Os objetivos de
aprendizagem desta unidade curricular estão alinhados com o conteúdo programático, pois adaptam-se à
particularidade de cada trabalho de estágio, e a aprendizagem é feita através da pesquisa, com apoio tutorial, para
encontrar soluções para os problemas levantados pelo tema do Estágio.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This Course aims to be the culmination of the learning of the students during the course, which must be applied in
solving the specific problem proposed by the company or entity where they perform the internship. Thus, the syllabus
is specific to each student, depending on the subject assigned. The internship work involves the preparation of a work
plan and the development of appropriate solutions or models, integrating knowledge acquired during the course, with
emphasis on the area of specialization of the student. The learning objectives of this course are aligned with the
syllabus, as they adapt to the particularity of each internship, and learning is done through research, with tutorial
support, to find solutions to the problems raised by the theme of the Internship.
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4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O aluno desenvolve o trabalho de estágio sob o acompanhamento de um orientador interno, docente doutorado da
área científica escolhida (EC/G/I/S), e de um supervisor externo (orientador cooperante), a designar pela empresa ou
entidade onde realiza o estágio. O trabalho explora conteúdos específicos para o tema proposto. Os orientadores
acompanharão ainda a realização do relatório a apresentar e defender no final do estágio.
O aluno reúne regularmente com os orientadores, discutindo relatórios parciais do trabalho desenvolvido (20-40%). O
trabalho termina com a apresentação do relatório de estágio, em sessão pública, arguido por um júri (60-80%). A
avaliação do relatório decorre da sua apreciação pelo júri da prova, com base na qualidade do documento escrito, que
reflete o trabalho desenvolvido e a capacidade de sintetizar, por escrito, informação de cariz técnico. É também tida
em conta a discussão pública (apresentação oral de síntese do trabalho e discussão subsequente).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The student carries out the internship work under the supervision of an internal supervisor, PhD professor from the
chosen scientific area (CE/G/I/S), and an external advisor (cooperative advisor), to be designated by the company or
entity where the internship is carried out. The work explores specific content for the proposed theme. The supervisors
will also accompany the preparation of the report to be presented and argued at the end of the internship. 
The student meets regularly with the advisors, discussing partial reports of the work carried out (20-40%). The work
ends with the presentation of the internship report, which is argued by a jury in a public session (60-80%). The
evaluation of the report consists on its examination by the jury, based on the quality of the written document, which
reflects the work developed and the ability to synthetize, in writing, technical information. The public discussion is also
considered (oral summary of the work and the discussion).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta UC tem como objetivo principal a realização de um estágio em meio externo, instituição ou empresa, incluindo a
elaboração e defesa de um documento escrito original (relatório de estágio), que constitui a síntese do trabalho
técnico e de investigação realizados. O aluno deverá desenvolver a sua capacidade para integrar conhecimentos, lidar
com questões complexas, desenvolver soluções e novos modelos ou emitir juízos em situações de informação
limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações e responsabilidade éticas e sociais que resultem
dessas soluções e desses juízos ou os condicionem, nomeadamente, aqueles que resultem do trabalho em equipa
durante o estágio. Os momentos de contato tutoriais dos orientadores com os alunos estagiários, com
acompanhamento do trabalho técnico e de investigação, é, claramente, o método de ensino mais adequado à
aprendizagem nesta UC que obriga ao apoio individualizado dos estudantes na Universidade e na Instituição /
Empresa no final do seu percurso de aprendizagem neste curso de Mestrado em Desafios das Cidades Atlânticas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The main objective of this curricular unit is conducting an internship in a business environment including the
preparation and public defence of an original written document (internship report), which is the synthesis of the
conducted technical and research work. This course aims to validate the ability of students to apply their knowledge
and their ability in understanding and solving problems in new and unfamiliar situations, in extended and
multidisciplinary contexts, related to their field of study, namely, those resulting from teamwork during the internship.
The different moments of tutorial contact of the supervisors with the internship students, monitoring their technical
and research work, is clearly the teaching method most suitable for learning in this curricular unit. In fact, the
internship requires individualized support of the students in the University and in the Institution / Company at the end
of their learning path in this Master Course in Civil Engineering.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A bibliografia será indicada pelos docentes responsáveis pelo acompanhamento do aluno, em função do tema de
estágio.
Bibliography should be indicated by supervisors, related to the scientific area and topic chosen for the internship.

Mapa IV - Dissertação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Dissertação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Dissertation

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 EC / G / S / I // CE / G / S / I

4.4.1.3. Duração:
 Semestral (S3) - 3º semestre do curso / 3rd semester of the course

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 840
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4.4.1.5. Horas de contacto:
 35 OT

4.4.1.6. ECTS:
 30

4.4.1.7. Observações:
 Obrigatório. Tem como precedências todas as UC's do Semestre 1 e do Semestre 2.

4.4.1.7. Observations:
 Mandatory. Has as precedences all the CU's of the Semester 1 and Semester 2.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Docente, da área científica da Dissertação, da universidade de inscrição do estudante, 25 OT.

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Um docente da área científica da Dissertação, de outra universidade, 10 OT.

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Evidenciar domínio de conhecimento avançado em, pelo menos, uma das dimensões das cidades (áreas científicas),

incluindo a dimensão formal ou património construído, as ciências sociais e educativas, o ambiente, a tecnologia
aplicada aos desafios das cidades, a economia urbana, a governança.

 Evidenciar capacidade de análise crítica de ideias e metodologias usadas por autores relevantes na área de
investigação.

 Implementar projetos de investigação originais ou investigação aplicada, científica e socialmente relevantes.
 Evidenciar competências avançadas de metodologia da investigação em cidades.

 Evidenciar competências de análise e interpretação de dados.
 Demostrar competências de escrita académica e comunicação científica.

 Contruir argumentos empírica e teoricamente fundamentados.
 Contribuir significativamente para o progresso do conhecimento teórico e/ou empírico na área das cidades, em geral,

e em uma das suas dimensões estruturantes, em particular.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Spotlight advanced knowledge domains in at least one of the dimensions of cities (scientific areas), including the

formal dimension or built heritage, the social and educational sciences, the environment, technology applied to the
challenges of cities, the urban economy, governance.

 Spotlight the capacity of critical analysis of ideas and methodologies used by relevant authors in the research area.
 Implement original research projects or applied, scientific and socially relevant research.

 To evidence advanced competencies of research methodology in cities.
 Highlight data analysis and interpretation skills.

 Show academic writing and scientific communication skills.
 Construct empirical and theoretically grounded arguments.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 O trabalho a desenvolver consistirá no estudo de um tema de investigação e / ou desenvolvimento de uma das quatro

áreas científicas principais do mestrado (CEC/G/I/S), escolhida no início do semestre, objeto de abordagem inicial na
UC “Metodologias de Investigação e Plano de Dissertação”. Este trabalho terá objetivos concretos, alcançáveis no
período de um semestre.

 O trabalho de dissertação será apresentado e defendido pelo estudante em prova pública de defesa de dissertação
perante um júri de mestrado.

4.4.5. Syllabus:
 The work to be developed will consist of the study of a theme of research and / or development of one of the four

scientific areas of the master's degree (CES/G/I/S), already chosen at the beginning of the semester, the object of initial
approach at UC "Research Methodologies and Dissertation Plan". This work will have concrete and achievable
objectives in the period of one semester.

 The dissertation work will be presented and defended by the student in a public test of defence of the dissertation
before a master's jury.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Esta Unidade Curricular procura ser o culminar da aprendizagem dos alunos durante o curso, que deve ser aplicada na

resolução do problema específico que lhes é proposto. Assim, o conteúdo programático é específico para cada aluno,
em função do tema que lhe é atribuído. O trabalho de investigação implica a preparação de um plano de trabalhos e o
desenvolvimento de soluções ou modelos apropriados, integrando conhecimentos adquiridos durante o curso, com
ênfase na área de especialização do aluno. Os objetivos de aprendizagem desta unidade curricular estão alinhados
com o conteúdo programático, pois adaptam-se à particularidade de cada trabalho de investigação, e a aprendizagem
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é feita através da pesquisa, com apoio tutorial, de modo a encontrar soluções para os problemas levantados pelo tema
da dissertação.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This Curricular Unit aims to be the culmination of the learning of the students during the course, which should be
applied in solving the specific problem that is presented to them. Thus, the syllabus is specific to each student,
depending on the subject assigned. The research work involves the preparation of a work plan and the development of
appropriate solutions or models, integrating knowledge acquired during the course, with emphasis on the area of
specialization of the student. The learning objectives of this course are aligned with the syllabus, as they adapt to the
particularity of each research work, and learning is done through research, with tutorial support, to find solutions to
the problems raised by the theme of the dissertation.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta UC funciona em regime tutorial, com acompanhamento dos Orientadores de duas universidades (uma do norte de
Portugal, outra da Galiza). O mestrando desenvolverá um trabalho académico que requer uma aprendizagem individual
e a produção de um documento final, a Dissertação.
A aprendizagem é monitorizada durante o desenvolvimento do projeto de dissertação, com base em relatórios
periódicos de progresso das atividades, e a avaliação final é efetuada com base no documento escrito da Dissertação
e na prestação do mestrando nas provas públicas. A classificação final da dissertação será unicamente a resultante da
apreciação do júri em provas públicas de defesa da dissertação.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
This UC operates in a tutorial regime, with the monitoring by supervisors from two universities (one from northern
Portugal, another from Galicia). The master's student will develop an academic work that requires individual learning
and the production of a final document, that being the Dissertation.
Learning is monitored during the development of the dissertation project, based on periodic reports of the progress of
activities, with the final evaluation being based on the written document of the Dissertation and the provision of the
master's student in public tests. The final classification of the dissertation will be solely the result of the jury's
appreciation in public evidence of the defence of the dissertation.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta UC tem como objetivo principal a elaboração e defesa de um documento escrito original (dissertação), que
constitui um documento síntese do trabalho de investigação realizado. O aluno deverá desenvolver a sua capacidade
para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver soluções e novos modelos ou emitir juízos
em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações e responsabilidade
éticas e sociais que resultem dessas soluções e desses juízos ou os condicionem.
Os momentos de contato tutoriais com os alunos, com acompanhamento do seu trabalho de investigação, é,
claramente, o método de ensino mais adequado à aprendizagem nesta UC que obriga ao apoio individualizado dos
estudantes no final do seu percurso de aprendizagem neste curso de Mestrado Desafios das Cidades Atlânticas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The main objective of this curricular unit is the preparation and public defence of an original written document
(the dissertation), which is the synthesis of the conducted research work. This course aims to validate the ability of
students to apply their knowledge and their ability in understanding and solving problems in new and unfamiliar
situations, in extended and multidisciplinary contexts, related to their field of study.
The different moments of tutorial contact with students, monitoring their research work, is clearly the teaching method
most suitable for learning in this curricular unit. In fact, the dissertation requires individualized support of the
students at the end of their learning path in this Master Course Atlantic Cities Challenges.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
McMillan, J., & Schumacher, S. (2014). Research in Education. Evidence-Based Inquiry. 7th Ed. Harlow: Pearson
Smeyers, P. & Smith, Richard (2014). Understanding education and educational research. Cambridge: Cambridge
University Press.

4.5. Metodologias de ensino e aprendizagem

4.5.1. Adequação das metodologias de ensino e aprendizagem aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e
competências) definidos para o ciclo de estudos:

 Adotam-se os seguintes recursos pedagógicos, capazes de proporcionar uma formação avançada e dirigida a áreas de
especialização do curso: sessões expositivas e seminários (presenciais e online), contribuindo particularmente para
os objetivos de aprendizagem O2 e O4; práticas laboratoriais, com recurso a ferramentas digitais avançadas,
associadas sobretudo à modelação espacial e ambiental, para resolução de problemas nos vários domínios de
atuação do curso, contribuindo para os objetivos O2, O4 e O5; aprendizagem baseada em projeto e trabalhos de grupo
para promover o desenvolvimento de competências de relacionamento interpessoal, contribuindo sobretudo para os
objetivos O1 e O3 e O4; visitas de estudo, e estágio, proporcionando o contato entre os conteúdos abordados e a
realidade e a integração em contexto profissional multidisciplinar, contribuindo para todos os objetivos;
apresentações públicas para desenvolver competências de comunicação.
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4.5.1. Evidence of the teaching and learning methodologies coherence with the intended learning outcomes of the study
programme:

The following teaching and learning methodologies are adopted, being capable of providing advanced training and
aimed at areas of specialization of the course, namely: seminars (in-person and online), contributing particularly to the
learning objectives O2 and O4; lab classes, using advanced digital tools, associated mainly with spatial and
environmental modeling, for problem solving in the various domains of the course, contributing to objectives O2, O4
and O5; project-based learning and group work to promote the development of interpersonal skills, mainly contributing
to objectives O1 and O3 and O4; study visits, and internship, providing contact between the contents covered and the
reality and integration in a multidisciplinary professional context, contributing to all objectives; public presentations to
develop communication skills.

4.5.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho que será necessária aos estudantes corresponde ao
estimado em ECTS:

A preparação do plano de estudos do Mestrado em Desafios das Cidades Atlânticas e, posteriormente, o
funcionamento corrente das várias UC é da responsabilidade da respetiva Direção de Curso e dos Conselho
Pedagógicos das Escolas / Faculdades das seis universidades do consórcio UNISF.
Nessas instâncias, discute-se, para cada UC, a adequabilidade dos conteúdos e objetivos, os
instrumentos pedagógicos, a relação entre a carga de trabalho exigida pela UC e o respetivo nº de ECTS e as
metodologias de avaliação. Estas últimas são ajustadas e calendarizadas em parceria com os representantes dos
alunos de cada ano do curso.
A Direção de Curso do Mestrado em Desafios das Cidades Atlânticas é responsável por verificar os elementos de
avaliação definidos para cada UC, em cada semestre e, em diálogo com os estudantes, fazer a compatibilização entre
diferentes UC, de forma a estabelecer ritmos de trabalho aproximadamente constantes e evitar sobreposições ou
períodos com excesso de trabalho.

4.5.2.  Means to verify that the required students’ average workload corresponds the estimated in ECTS.:
The teaching staff, the Course Direction and the Pedagogical Council of the Schools / Faculties of the six universities
of the consortium UNISF is responsible for preparing the study plan for the Master in Civil Engineering and,
subsequently, to establish the day-today operation of the various Curricular Units (CUs). The adequacy of the contents
and objectives, the pedagogical instruments, the relationship between the workload required by the CUs and the
number of ECTS and the evaluation methodologies are discussed in these instances, for each CU. The evaluation
moments are adjusted and scheduled together with the student representatives for each year of the course. The
Atlantic Cities Challenges Master Course Direction is responsible for checking the evaluation elements of each CU, in
each semester and, in dialogue with the students, making the compatibility between different CUs, in order to establish
approximately constant work rates and avoid
overlaps or work overload.

4.5.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes será feita em função dos objetivos de
aprendizagem da unidade curricular:

As fichas de UC contêm informação sobre as metodologias de avaliação. Os elementos de avaliação, a sua tipologia e
periodicidade devem respeitar o Regulamento Académico da UMinho (despacho RT-03/2020). Os momentos de
avaliação e a sua tipologia são estabelecidos de forma a que os docentes envolvidos possam verificar se os alunos
atingiram os objetivos de aprendizagem e conseguiram desenvolver as competências complementares previstas. Os
docentes devem atuar de acordo com o estabelecido nas fichas de UC, discutir as metodologias de avaliação com os
alunos e proceder à sua concretização, admitindo pequenos ajustes quando necessário. Todas as UC do Mestrado
Desafos as Cidades Atlântcas são periodicamente avaliadas pelos alunos, através do Sistema Interno de Garantia da
Qualidade, que está acreditado pela A3ES com nível máximo. Nesse âmbito, são promovidos pela UMinho inquéritos,
cujos resultados são enviados aos docentes. Os docentes devem apresentar planos de melhoria nas UC sinalizadas.

4.5.3. Means of ensuring that the students assessment methodologies are adequate to the intended learning outcomes:
The Curricular Unit (CU) form contains information on the evaluation methodologies. The evaluation elements, their
typology and periodicity must respect the UMinho Academic Regulation (dispatch RT-03/2020). In each CU form, the
moments of assessment and their typology are established so that the professors involved can verify whether the
students have reached the learning objectives and have managed to develop the complementary skills required.
Professors must act in accordance with the established in the CU's forms, discuss the evaluation methodologies with
the students and proceed to their implementation, admitting small adjustments when necessary. All CUs are
periodically evaluated by students, through the Internal Quality Assurance System (SIGAQ-UM) that is accredited by
A3ES with maximum level. In this context, surveys are promoted every six months by UMinho, and the obtained results
are analyzed and sent to the professors, who must present improvement plans for the signaled CU.

4.5.4. Metodologias de ensino previstas com vista a facilitar a participação dos estudantes em atividades científicas
(quando aplicável):

Ao longo do Mestrado em Desafios das Cidades Atlânticas proporcionam-se oportunidades para a participação dos
estudantes em atividades científicas: desenvolvimento de dissertações de mestrado em parceria com instituições e
empresas da euro-região no âmbito de projetos técnico-científicos em curso; utilização ativa dos laboratórios em
várias UC do programa de estudos; aplicação de metodologias científicas no desenvolvimento de trabalho
experimental e computacional (definição do problema a estudar e das metodologias e ferramentas, obtenção e análise
de resultados); bolsas de iniciação à investigação enquadradas nos centros de investigação associados aos
departamentos das diversas áreas científicas; palestras dedicadas a temas emergentes na área das Cidades;
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participação em reuniões científicas e conferências que são promovidas pelas seis universidades; participação dos
alunos no planeamento e organização de atividades de divulgação científica promovidas pelos departamentos.

4.5.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities (as applicable):
Throughout the Atlantic Cities Challenges Master (ACCM), several opportunities are created to promote the students’
participation in scientific activities: development of master´s dissertations in partnership with institutions and
companies of the euro-region, in the scope of ongoing technical-scientific projects; active use of laboratories in
several Curricular Units (CU); application of scientific methodologies in the development of numerical and
experimental work; summer internships within the research centers associated with the different departments; summer
internships in institutions and companies; lectures dedicated to emerging topics in the field of Cities; student
participation in scientific meetings and conferences that are organized at the universities; student participation in
planning and organization of scientific dissemination activities promoted by the departments.

4.6. Fundamentação do número total de créditos ECTS do ciclo de estudos

4.6.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos, com base no determinado nos
artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do DL n.º 74/2006, de 24 de março,com
a redação do DL n.º 65/2018, de 16 de agosto:

 De acordo com o artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, o ciclo de estudos conducente ao grau de mestre deve ter 90 a
120 créditos e uma duração normal compreendida entre três e quatro semestres curriculares de trabalho dos alunos.

 Esse objetivo é cumprido no curso de mestrado em Desafios das Cidades Atlânticas agora proposto, que tem 90 ECTS
e uma duração de três semestres curriculares. Além disso, no ensino universitário, o ciclo de estudos conducente ao
grau de mestre deve assegurar que o estudante adquira uma especialização de natureza académica com recurso à
atividade de investigação, de inovação ou de aprofundamento de competências profissionais. Esse objetivo também é
cumprido no curso de mestrado em Desafios das Cidades Atlânticas através da existência de quatro áreas de
formação mais especializada nas quais se assegura um aprofundamento de conhecimento em cada um desses
domínios.

4.6.1. Justification of the total number of ECTS credits and of the duration of the study programme, based on articles 8 or
9 (1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of DL no. 74/2006, republished by DL no. 65/2018, of
August 16th:

 According to article 18 of Decree-Law no. 74/2006, the cycle of studies leading to the Master's degree must have 90 to
 120 credits and a typical duration between three and four curricular semesters of students' work. This objective is

fulfilled in the Master's course in Atlantic Cities Challenges now proposed, which has 90 ECTS and three curricular
semesters.

 Besides, in university education, the cycle of studies leading to a master's degree must ensure that the student
acquires an academic specialization using research, innovation or professional skills. This objective is also fulfilled in
the Master's course in Atlantic Cities Challenges by offering four main areas to assure a deepen knowledge in each of
the main domains of Civil Engineering at UMinho, with a strong research component that is strengthened by the
curricular unit of Dissertation.

4.6.2. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das
unidades curriculares:

 Em reuniões de preparação da Comissão Académica que integrou docentes representantes de cada uma das 6
universidades do consórcio UNISF, e destes docentes com os docentes de cada universidade, ficou estabelecido um
total de 60 ECTS/ano, divididos em 30 ECTS/semestre, resultando num total de 90 ECTS. Tendo em consideração o
histórico e a experiência adquirida com outros ciclos de estudo em cada universidade participante, optou-se por um
total de 6 UC em cada semestre, conduzindo a 5 ECTS por UC e uma dissertação final correspondente a 30 ECTS (3º
semestre). Em todas as UC, foram definidas horas de contacto com os docentes e horas de trabalho individual. As
horas de contacto desenvolvem-se em regime de b-learning, com componente presencial, a mais reduzida, e com
componente à distância de forma síncrona.

4.6.2. Process used to consult the teaching staff about the methodology for calculating the number of ECTS credits of the
curricular units:

 In preparation meetings of the Academic Commission, integrating professors from each of the six universities of the
consortium UNIF, and interaction of these members with professors of each university, a total of 60 ECTS/year was
established, divided into 30 ECTS/semester, resulting in a total of 90 ECTS. Taking into account experience acquired
with other maters courses in each university, a total of 6 UCs were considered each semester, leading to 5 ECTS per
UC, and a final dissertation corresponding to 30 ECTS (third semester) integrating previously obtained knowledge,
adding new knowledge and acquiring new competencies. In all CUs, contact hours with professors and hours of
individual work were defined. Contact hours are offered in the b-learning system, with a presential component and
other components at distance, the most frequent, in a synchronic way using a comonm web platform.

4.7. Observações

4.7. Observações:
 A oferta de formação superior no domínio das cidades é muito elevada a nível mundial, embora muito focada na

componente tecnológica dos sistemas informáticos de captação e tratamentos de dados para produzir indicadores do
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desempenho das cidades, em particular nas áreas da Mobilidade e do Ambiente. Assim, verifica-se que não existe uma
oferta educativa ao nível do 2º ciclo de estudos que integre o conjunto dos desafios das diferentes dimensões de uma
cidade – património construído, ambiente, necessidades sociais e educativas, tecnologia, governança e economia
urbana - numa oferta educativa orientada para a compreensão e ação para as cidades do futuro, desejavelmente mais
inteligentes, sustentáveis e inclusivas, melhor planeadas e governadas.
As universidades da Euro-região Norte de Portugal – Galiza assumiram o desígnio de desenvolver um “Plano
Estratégico de Promoção da Educação Superior da Euro-região na Europa, América Latina e África".
Assim, as seis universidades desta Euro-região preparam o projeto internacional UNISF – Universidade Sem
Fronteiras, liderado pela UMinho, a desenvolver pelo consórcio respetivo com a participação das três universidades
do Norte de Portugal e das três universidades da Galiza, cujo “Objetivo Geral” é o de “Melhorar a capacidade das
universidades e autoridades públicas para a criação de graus/titulações conjuntas entre a Galiza e o Norte de Portugal,
e a consolidação do Espaço Fronteiriço de Ensino Superior e de Investigação da Euro-região". Entre outros projetos,
foi também considerada como estratégica a oferta de um ciclo de estudos de 2º ciclo no domínio das cidades.
O projeto agora proposto de um 2º ciclo na temática “Desafios das Cidades Atlânticas” responde aos desafios
assumidos pelo consórcio UNSIF, o qual permite integrar as sinergias resultantes da cooperação das seis
universidades, com as suas experiências educativas, a nível nacional e a nível internacional, incluindo o espaço
atlântico da América Latina da África, com o qual desde há séculos, Portugal e Espanha aprofunda laços históricos
nos mais diversos domínios da sociedade e das nações. 
Para a prossecução deste ciclo de estudos, e procurando otimizar os recursos existentes deste consórcio, com a
partilha de experiências e desafios, para cada UC haverá lugar à participação de docentes de uma universidade do
Norte de Portugal e de uma universidade da Galiza.

4.7. Observations:
The offer of Higher Education in the field of cities is worldwide, however, it is mostly focused on the technological
component of computer systems of caption and data processing in order to produce performance indicators of cities,
mainly related to the areas of Mobility and Environment. Consequently, there exists a lack in the 2nd cycle studies
integrating the vast fields of challenges related to cities– constructed heritage, environment, social and educational
needs, governance and urban economy – as there is a Higher Education offer oriented to the understanding and
actions for the cities of the future more intelligent cities, sustainable, inclusive and better planned and governed
The universities of the Euro-region North of Portugal – Galicia have assumed the vision of developing a “Strategic Plan
of Higher Education Promotion in the Euro-region in Europe, Latin-America and Africa”. Under this vision in mind, the
six universities of this region have developed the international project UNISF – University with no boundaries, led by
the University of Minho, with the “General Objective” of “Improving the capacities of universities and public authorities
for the creation of joint degrees with the North of Portugal and Galicia as well as the consolidation of the Boundary
Space of Higher Education and Research of this Euro-region. Amongst other degrees, it was also considered as
strategic, the offer of a 2nd studies cycle in the area of cities. 
The degree here, proposed as a 2nd cycle with the title of “Atlantic Cities Challenges”, answers to the challenges
assumed by the consortium UNISF, allowing for the integration of synergies from the cooperation between the six
universities, with their experiences in Higher Education, at the national and international level, including Africa and
Latin-America, with which over centuries, Portugal and Spain have deep historical, cultural and economic ties in the
diverse field of societies, including Higher Education.
In order to undertake this study cycle, for each curricular unit, there will be the participation of professors from a
university of the north of Portugal and from a university from Galicia.

5. Corpo Docente
5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.
 Luís Manuel Bragança de Miranda Lopes, Professor Associado com Agregação, 100%

 Luís Manuel Bragança de Miranda Lopes, Associate Professor with Habilitation, 100%

5.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

5.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

Especialista /
Specialist

Área científica / Scientific
Area

Regime de tempo /
Employment
regime

Informação/
Information

Luís Manuel Bragança de
Miranda Lopes

Professor Associado
ou equivalente Doutor

Engenharia Mecânica,
especialidade de Térmica de
Edifícios

100 Ficha
submetida

Adina Claudia Dumitru Leitor ou equivalente Doutor Psychology, Health and
Environmental 100 Ficha

submetida
Ana Cristina Afonso Matos
Coutinho

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharias- Engenharia

Civil 100 Ficha
submetida

María Ainoa Zabalza
Cerdeiriña

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Didáctica y Organización

Escolar 100 Ficha
submetida
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/455a4ffb-d291-31b6-3845-5f772e849aa3/annexId/8dfd0241-f7d6-787e-d445-5f774644a70e
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Maria José Pinera Mantinán Professor Catedrático
ou equivalente

Doutor Geografía e Historia 100 Ficha
submetida

Maria Teresa Couceiro da
Costa Sequeira e Sousa
Carvalho

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia 100 Ficha

submetida

Domingos Manuel Mendes
Lopes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ambiente e Deteção Remota 100 Ficha

submetida

Cándido Lópes González Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Urbanística e Ordenación del

Territorio 100 Ficha
submetida

Francisco-Xabier Aguiar
Fernández

Equiparado a
Assistente ou
equivalente

Doutor
CTC da
Instituição
proponente

Trabalho Social e Servizos
Sociais 100 Ficha

submetida

José Alberto Rio Fernandes Professor Catedrático
ou equivalente Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Geografia Humana 100 Ficha
submetida

José Manuel Vásquez
Mosquera

Professor
Coordenador Principal
ou equivalente

Doutor Urbanística e Ordenación do
Territorio 100 Ficha

submetida

Juan Carlos González
Moreno

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor

Ciencias Matemáticas
especialidade em
Computación

100 Ficha
submetida

Guillermo López Taboada Professor Associado
ou equivalente Doutor Informática, Análise de Datos

en HPC e Cloud 100 Ficha
submetida

Elena Rivo López
Equiparado a
Professor Adjunto ou
equivalente

Doutor Administración e dirección de
empresas 100 Ficha

submetida

Alberto Vaquero Garcia Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Economia 100 Ficha

submetida
Rubén Camilo Lois
González

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Geografía 100 Ficha

submetida
Tiago Manuel Fernández
Caramés

Assistente ou
equivalente Doutor Tecnologia Eletrônica 100 Ficha

submetida

Valerià Paul Carril Professor Associado
ou equivalente Doutor Planificação Territorial e

Desenvolvimento Regional 100 Ficha
submetida

Adriano Jorge Cardoso
Moreira

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica,

área de telecomunicações 100 Ficha
submetida

Carlos Gil Correia Veloso
Veiga

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Sociologia 100 Ficha

submetida
César Analide Freitas Silva
Costa Rodrigues

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor INFORMÁTICA 100 Ficha

submetida
João Carlos Vicente
Sarmento

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geografia 100 Ficha

submetida
Lígia Maria Marques Oliveira
Torres Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Planeamento 100 Ficha

submetida
Paulo Jorge Freitas Oliveira
Novais

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Informática 100 Ficha

submetida

Maria Carreiro Otero Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Proyectos Arquitectónicos 100 Ficha

submetida

Ricardo Jorge e Silva Bento Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências de Engenharia 100 Ficha

submetida
Maria do Carmo Franco
Ribeiro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Arqueologia 100 Ficha

submetida
Ana Maria Rodrigues
Monteiro de Sousa

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Geografia Física 100 Ficha

submetida
Helena Cristina Fernandes
Ferreira Madureira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Arquitetura Paisagista 100 Ficha

submetida
José Benjamim Ribeiro da
Fonseca

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Informática 100 Ficha

submetida
Jorge Fernando Bessa
Ribeiro

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências Sociais 100 Ficha

submetida
Teresa Maria Vieira de Sá
Marques

Professor Associado
ou equivalente Doutor Geografia Humana 100 Ficha

submetida
     3200  

<sem resposta>

5.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

5.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

5.4.1.1. Número total de docentes.
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/455a4ffb-d291-31b6-3845-5f772e849aa3/annexId/14416085-c718-7fe7-2e29-5f78e9561335
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/455a4ffb-d291-31b6-3845-5f772e849aa3/annexId/16cfbc15-e62c-c73d-b468-5f78e98dac3e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/455a4ffb-d291-31b6-3845-5f772e849aa3/annexId/9ea4e84b-f0fa-d6f8-cc3e-5f78ea00e69b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/455a4ffb-d291-31b6-3845-5f772e849aa3/annexId/313f3c74-4532-c9e8-c3cc-5f78ebb2a347
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/455a4ffb-d291-31b6-3845-5f772e849aa3/annexId/6947427c-7faf-88c7-02b5-5f78ebe93966
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/455a4ffb-d291-31b6-3845-5f772e849aa3/annexId/867c4638-d6d6-b68d-b1ed-5f78ec7da65e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/455a4ffb-d291-31b6-3845-5f772e849aa3/annexId/22e90c3a-9fd7-fcd5-1f4b-5f78ecb5ecbb
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/455a4ffb-d291-31b6-3845-5f772e849aa3/annexId/e0426a82-5de2-bd79-85c2-5f78ed8bfe92
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/455a4ffb-d291-31b6-3845-5f772e849aa3/annexId/7892ca10-c284-c072-c9fd-5f78f1f7a755
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/455a4ffb-d291-31b6-3845-5f772e849aa3/annexId/1aa09610-5389-e293-3464-5f78f32ce8b4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/455a4ffb-d291-31b6-3845-5f772e849aa3/annexId/b79575ed-ebec-5bae-8aa5-5f798462a009
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/455a4ffb-d291-31b6-3845-5f772e849aa3/annexId/b2da9a7e-df9e-58be-40b1-5f7993f0a9de
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/455a4ffb-d291-31b6-3845-5f772e849aa3/annexId/20d0436b-c3c1-25ca-1dd3-5f79b2b9521c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/455a4ffb-d291-31b6-3845-5f772e849aa3/annexId/3606f70e-88fe-b20a-f49d-5f7a2a4a6daa
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/455a4ffb-d291-31b6-3845-5f772e849aa3/annexId/bf6604ce-49c9-0e51-c257-5f7a2ad5d5d2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/cd45a0d5-ba6b-a404-6ba2-5f4f71e10912/formId/455a4ffb-d291-31b6-3845-5f772e849aa3/annexId/b454c58b-2e64-7783-1179-5f7a2a768788
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32

5.4.1.2. Número total de ETI.
32

5.4.2. Corpo docente próprio - Docentes do ciclo de estudos em tempo integral

5.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral.* / "Full time teaching staff” – number of
teaching staff with a full time link to the institution.*

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 teaching staff with a full time link
to the institution: 32 100

5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor

5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor* /
"Academically qualified teaching staff” – staff holding a PhD*

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 holding a PhD (FTE): 32 100

5.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

5.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / “Specialised teaching staff” of the study programme.

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI
/
FTE

Percentagem*
/ Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI)
/ Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme 32 100 32

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do
ciclo de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, with well recognised experience and professional capacity in
the fundamental areas of the study programme

0 0 32

5.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.

5.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente. / Stability and development dynamics of the teaching
staff

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

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
/ Teaching staff of the study programme with a full time link to the institution for over 3 years 31 96.875 32

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number of
teaching staff registered in PhD programmes for over one year 0 0 32

Pergunta 5.5. e 5.6.

5.5. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente
atualização e desenvolvimento profissional.

 A avaliação do pessoal docente visa a valorização do seu desempenho e a melhoria da sua atividade. O sistema
encontra-se regulamentado a dois níveis: ao nível da UMinho (e para as outras universidades), designado de
Regulamento de Avaliação doDesempenho dos Docentes da Universidade do Minho (RAD-UM) e aprovado pelo
Despacho RT-58/2010; ao nível de cada UO, designado de RAD-UOEI, onde devem ser consideradas as especificidades
das áreas disciplinares. A avaliação do desempenho assenta no relatório de atividades do docente, a elaborar de
acordo com modelo aprovado pelo Conselho Cientifico ou Técnico-Científico da UO, que deve incluir indicação dos
resultados dos questionários do SIGAQ-UM, bem como graus e títulos académicos obtidos no período de referência. A
avaliação incide sobre: ensino; investigação científica, criação cultural ou desenvolvimento tecnológico; extensão
universitária, divulgação científica e valorização económica e social do conhecimento; gestão universitária.
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5.5. Procedures for the assessment of the teaching staff performance and measures for their permanent updating and
professional development.

The assessment of teaching staff aims at enhancing the performance of teachers and improving their activity. This
system is regulated at two levels: at UMinho level, known as the University of Minho Teachers' Performance
Assessment Regulation (RAD-UM) and approved by Decision RT-58/2010; at the level of each UO, designated
RADUOEI, where the specificities of the disciplinary areas must be considered. The performance assessment is based
on the report of the activities of the teacher, which is elaborated according to a model approved by the Scientific or
Technical-Scientific Council of the OU, which must include the indication of the results of the SIGAQ-UM
questionnaires, as well as degrees and academic qualifications obtained in the period in question. The assessment
focuses on: teaching; scientific research, cultural creation or technological development; university extension,
scientific dissemination and economic and social valuation of knowledge; university management.

5.6. Observações:
O corpo docente deste curso atende às exigências mínimas previstas no Decreto lei 65/2018, de 16 de agosto, e
ultrapassa largamente essas exigências para atribuição do grau de Mestre (artigo 16º) em Desafios das Cidades
Atlânticas, ou seja, é próprio, academicamente qualificado e especializado nessa área. Além disso, este curso tem os
recursos humanos e materiais indispensáveis à garantia do nível e da qualidade da formação ministrada. O
coordenador do ciclo de estudos é titular do grau de doutor na área de formação predominate do ciclo de estudos
(Engenharia Civil), e está integrado na carreira docente do ensino universitário da UMinho (Professor Associado com
Agregação a 100%). Por último, verifica-se que os Departamentos e os Centros de Investigação das seis universidades
do consórico UNISF associados a este projeto desenvolvam atividades de formação, investigação e desenvolvimento
experimental de nível e qualidade reconhecidos, com publicações ou produção científica muito relevantes.
No quadro 8.1 "Atividades de investigação" falta a indicação dos centros, e dos docentes neles integrados, relativa às
universidades estrangeiras porque estas tem uma organização diferente das universidades Portuguesas.

5.6. Observations:
The faculty of this course meets the minimum requirements provided for in Decree-law 65/2018, of 16 August, and goes
far beyond these requirements for the award of the Master degree (article 16) in Atlantic Cities Challenges, that is, it is
its own,
academically qualified and specialized in this area. Besides, this course has the necessary human and material
resources to guarantee the level and quality of the training provided. The coordinator of the study cycle holds a
doctoral degree in the primary area of the study cycle (Civil Engineering) and is integrated into the teaching career of
UMinho (Associate Professor with Habilitation, at 100%). Finally, Departments and Research Centers associated with
this project develop training activities, research and experimental development of recognized level and quality, with
very relevant publications or scientific production.
In Table 8.1 "Research and development" is not indicated the research centres, and integrated teaching staff, related to
foreign universities once these ones have a different organisation.

6. Pessoal Não Docente
6.1. Número e regime de tempo do pessoal não-docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

As seis universidades dispõem de serviços centrais, com intervenção transversal a todas as Unidades Orgânicas de
Ensino e Investigação com participação no mestrado. Na UMinho referem-se os dados mais relevantes.
Serviços Académicos: 3 dirigentes, 10 técnicos superiores, 19 assistentes técnicos e 1 técnico de informática.
Serviços de Relações Internacionais (atividades de internacionalização do ensino): 1 dirigente, 4 técnicos superiores e
1 assistente técnico.
Gabinete de Apoio ao Ensino: 1 dirigente, 3 técnicos superiores, 2 especialistas de informática, 1 técnico de
informática, 3 assistentes técnicos e 2 assistentes operacionais
Gabinete para a Inclusão: 1 técnico superior e 2 assistentes técnicos.
Serviços de Documentação (unidades de biblioteconomia; informação bibliográfica e bibliotecas académicas): 3
dirigentes; 11 técnicos superiores, 24 assistentes técnicos, 2 técnicos de informática e 1 assistente operacional.
Todos os trabalhadores estão em dedicação exclusiva.

6.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
The six universities provide central services, with intervention across all Schools involved in the master.
Academic Services (administrative management of students' academic files): 3 managers, 10 senior technicians, 19
technical assistants and 1 computer technician;
Services for International Relations (coordination of the teaching internationalization strategies) 1 manager and 4
senior technicians and 1 technical assistant;
Office of Teaching Support (support for educational projects): 1 manager, 3 senior technicians, 2 computer experts, 1
computer technician, 3 technical assistants and 2 operational assistants.;
Office for Inclusion: 1 senior technician and 2 technical assistants;
Documentation Services: 3 managers, 11 senior technicians, 24 technical assistants, 2 computer technicians and 1
operational assistant;
All workers are in exclusive dedication.
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6.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Serviços Académicos: 3 mestres, 18 licenciados, 11 trabalhadores com 12º ano, 1 trabalhador com 11º ano.
Serviços de Relações Internacionais: 3 mestres, 2 licenciados e 1 trabalhador com o 12º ano.
Gabinete de Apoio ao Ensino: 2 mestres, 5 licenciados, 1 trabalhador com 11º ano e 4 trabalhadores com 9º ano.
Gabinete para Inclusão: 2 licenciados e um trabalhador com o 12º ano.
Serviços de Documentação: 5 mestres, 14 licenciados, 17 trabalhadores com o 12º ano e 5 trabalhadores com 11º ano.

6.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Academic Services: 3 with master degree, 18 graduates, 11 workers with 12th year and 1 worker with 11th year.
Services for International Relations: 3 with master degree, 2 graduates and 1 worker with 12th year. 
Office of Teaching Support: 2 with master degree, 5 graduates, 1 worker with 11th year and 4 workers with 9th year.
Office for Inclusion: 2 graduates and 1 worker with 12th year. 
Documentation Services: 5 with master degree, 14 graduates, 17 workers with 12th year and 5 workers com with 11th
year.

6.3. Procedimento de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional. 

A avaliação do desempenho dos trabalhadores TAG e dos dirigentes de Unidades de Serviços que tenham contrato de
funções públicas ocorre, respetivamente, no âmbito do Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores
da Administração Pública (SIADAP3)31 e do Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Dirigentes da
Administração Pública (SIADAP2)32 do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração
Pública (SIADAP). Com a passagem a Fundação, a avaliação do desempenho com contratos de direito privado está
enquadrada num regulamento próprio (Despacho RT-71/2017). Em ambos os regimes, a avaliação do desempenho
visa, genericamente, a identificação de potencialidades pessoais e profissionais do trabalhador que devam ser
desenvolvidas, o diagnóstico de necessidades de formação e a promoção da progressão na carreira.

6.3. Assessment procedures of the non-academic staff and measures for its permanent updating and personal
development 

The assessment of the performance of the TAG staff and of the heads of Service Units with a public service contract
occurs within the scope of the Public Administration Workers' Performance Assessment Subsystem (SIADAP3)31 and
the Management Performance Assessment Subsystem of the Public Administration (SIADAP2)32 of the Integrated
Management and Performance Assessment System in Public Administration (SIADAP). After it became a Foundation,
the assessment of performance under private law contracts is governed by a separate regulation (Decision RT-
71/2017). In both schemes, the performance assessment aims, in general, to identify the personal and professional
potential of the worker, the diagnosis of training needs and the promotion of career progression.
7.

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

O ciclo de estudos decorre nos campi das seis universidades do consórcio UNISF, usufruindo de
todos os seus espaços e infraestruturas, alvo de contínua melhoria. No caso da Universidade do Minho destacam-se
uma biblioteca geral, e várias bibliotecas especializadas, centro de computação gráfica, salas de computadores, uma
cantina, um grill, três bares, um posto médico, um complexo desportivo e serviço de reprografia.
Os departamentos das diversas áreas científicas deste mestrado possuem laboratórios temáticos de suporte a essas
áreas científicas, cujas atividades podem decorrer de forma presencial e de forma virtual.

7.1. Facilities used by the study programme (lecturing spaces, libraries, laboratories, computer rooms, ...):
The study programme takes place at the campus of the six universities of the UNISF consortium, taking advantage of
all its spaces and infrastructures, subject to continuous improvement. At the University of Minho it should be
underlined a general library, and several specialized libraries, a computing centre, computer rooms, a canteen, a grill,
three bars, a medical post, a sports complex and a reprography service.
The departments associated to the scientific areas of this master course offer thematic laboratories supporting
research activities in those areas also prepared to support activities virtually.

7.2. Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e
científicos, materiais e TIC):

Os principais equipamentos didáticos e científicos de apoio ao ensino integram os diferentes laboratórios temáticos
dos departamentos das seis universidades associadas a este curso de mestrado: engenharia civil (drones; sensores
de temperatura e humidade, sonómetros, estação meteorológica, monitores de partículas e CO2); computação e
sistemas de informação (colaboração com o centro de computação gráfica no acesso à realidade virtual); arquitetura;
geografia, ciências sociais e educacionais.

7.2. Main equipment or materials used by the study programme (didactic and scientific equipment, materials, and ICTs):
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The main didactic and scientific equipment supporting teaching activities are integrated in the different thematic
laboratories of the departments of the six universities associated to the master course: civil engineering (digital
cameras at 360º; thermographic cameras; drones; temperature and humidity sensors, sound meters, weather station,
particle and CO2 monitors); computation and information systems (collaboration with the computer graphics centre in
accessing virtual reality); architecture; educational and social sciences.

8. Atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e
desenvolvimento profissional de alto nível.
8.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua
atividade científica

8.1. Mapa VI Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade
científica / Research centre(s) in the area of the study programme where teaching staff develops its scientific activity

Centro de Investigação / Research
Centre

Classificação
(FCT) /
Classification
FCT

IES / HEI

N.º de docentes
do CE integrados
/ Number of study
programme
teaching staff
integrated

Observações / Observations

Lab2PT - Laboratório de Paisagens,
Património e Território / Landscape,
Heritage and Territory Laboratory

Excelente /
Excelent

Universidade do
Minho / University
of Minho

1

ISISE - Instituto para a
Sustentabilidade e Inovação em
Estruturas de Engenharia / Institute
for Sustainability and Innovation in
Structural Engineering

Muito Bom /
Very Good
(em
reclamação /
in complaint)

Universidade do
Minho / University
of Minho

1 Funciona junto com Universidade de Coimbra /
Works together with University of Coimbra

INESC TEC - Instituto de Engenharia
de Sistemas e Computadores,
Tecnologia e Ciência / Institute for
Systems and Computer Engineering,
Technology and Science

Muito Bom /
Very Good

Universidade do
Porto / Universityu
of Porto

1

Funciona com Universidade do Minho, Instituto
Politécnico do Porto, Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro / Works together with
University of Minho, Polytechnic Institute of
Porto, University of Trás-os-Montes e Alto Douro

Centro de Investigação ALGORITMI /
ALGORITMI Resesrch Centre

Muito Bom /
Very Good

Universidade do
Minho / University
of Minho

3

CTAC - Centro de Território,
Ambiente e Construção / Centre for
Territory, Environment and
Construction

Fraco / Weak
(em
reclamação /
in complaint)

Universidade do
Minho / University
of Minho

1

CITAB - Centro de Investigação e
Tecnologias Agroambientais e
Biológicas / CITAB - Centre for the
Research and Technology of Agro-
Environmental and Biological
Sciences

Muito Bom /
Very Good

Universidade de
Trás-os-Montes e
Alto Douro /
University of Trás-
os-Montes e Alto
Douro

1

CIIMAR - Centro Interdisciplinar de
Investigação Marinha e Ambiental /
Interdisciplinary Centre of Marine and
Environmental Research

Excelente /
Excelent

Universidade do
Porto / University
of Porto

1

CICS - Centro Interdisciplinar de
Ciências Sociais / Interdisciplinary
Centre of Social Sciences

Bom / Good
(em
reclamação /
in complaint)

Universidade do
Minho / University
of Minho

1

CETRAD - Centro de Estudos
Transdisciplinares para o
Desenvolvimento / Centre for
Transdisciplinary Development
Studies

Bom / Good

Universidade de
Trás-os-Montes e
Alto Douro /
University of Trás-
os-Montes e Alto
Douro

2

CEGOT - Centro de Estudos de
Geografia e Ordenamento do
Território / Centre of Studies in
Geography and Spatial Planning

Bom / Good
(em
reclamação /
in complaint)

Universidade de
Coimbra /
University of
Coimbra

4 Funciona com Universidade do Porto / Works
together with University of Porto

CECS - Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade /
Communication and Society
Research Centre

Excelente /
Excelent

Universidade do
Minho / University
of Minho

2

Pergunta 8.2. a 8.4.
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8.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, em revistas de circulação
internacional com revisão por pares, livros ou capítulos de livro, relevantes para o ciclo de estudos, nos últimos 5 anos.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/455a4ffb-d291-31b6-3845-5f772e849aa3
8.3. Mapa-resumo de atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível (atividades de desenvolvimento
tecnológico, prestação de serviços ou formação avançada) ou estudos artísticos, relevantes para o ciclo de estudos:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/455a4ffb-d291-31b6-3845-5f772e849aa3
8.4. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas,
tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos. 

Os projetos dos departamentos associados ao Mestrado em Desafios das Cidades Atlânticas são desenvolvidos em 10
centros de investigação: Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em Engenharia de Estruturas (ISISE) e Centro de
Território, Ambiente e Construção (CTAC), (CETRAD) (INESC TEC), (ALGORITMI), (CEGOT), (Lab2PT), (CITAB), (CICS),
(CECS) mas envolvem outras Universidades e Empresas a nível nacional e internacional. Os tópicos desses projetos
são concordantes com as necessidades das áreas científicas deste mestrado.
Os projetos e parcerias mais relevantes incluem:
1. STAND4HERITAGE. Esta bolsa individual é a mais prestigiada da Europa (bolsa avançada do Conselho Europeu de
Investigação). A S4H introduz novos padrões ambiciosos para proteger o património cultural construído,
principalmente em caso de terramotos, e fornece soluções ideais de intervenção.
2. RENEw. Financiado pela ANI, o projeto desenvolverá betões estruturais e betuminosos inovadores para amplas
utilizações, reutilizando resíduos ou subprodutos industriais, e melhorará os processos de fabrico associados.
3. BAMB. Edifícios como bancos de materiais integram passaportes de materiais e projeto de edifícios reversível para
otimizar cadeias de valor industriais circulares.
4. THIS. Ferramenta para simular ilhas de calor usadas na avaliação de riscos de impacto ambiental e mudanças
climáticas. THIS é um modelo de extensão GIS. Las fundaciones urbanas de Callaecia y la creación de un nuevo
espacio administrativo.
5. REWATER: SUSTAINABLE AND SAFE WATER MANAGEMENT IN AGRICULTURE: INCREASING THE EFFICIENCY OF
WATER REUSE FOR CROP.
6. DeM: Deus ex Machina – Symbiotic Technology for Societal Efficiency Gains.
7. TRIPLE-C: Capitalising climate change projects in risk management for a better AA resilienc
8. Las fundaciones urbanas de Callaecia y la creación de un nuevo espacio administrativo.
9. PromoTourVR - Promoting Tourism Destinations with Multisensory Immersive Media.
10. EUROHEALTHY - "Shaping EUROpean policies to promote HEALTH equitY".
11. EXCHANGE – Forensic Geneticists and the Transnational Exchange of DNA data in the EU: Engaging Science with
Social Control, Citizenship and Democracy, European Research Council, 2015-2020.

8.4. List of main projects and/or national and international partnerships underpinning the scientific, technologic, cultural
and artistic activities developed in the area of the study programme. 

Research projects of the departments associated to Master in Atlantic Cities Challenges are developed in 10 research
centres: Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em Engenharia de Estruturas (ISISE) e Centro de Território,
Ambiente e Construção (CTAC), (CETRAD) (INESC TEC), (ALGORITMI), (CEGOT), (Lab2PT), (CITAB), (CICS), (CECS),
also involving other universities and companies at national and international level.
The main topics of these research follow the scientific areas of this master, namely, constructed heritage, environment
challenges, social and educational needs, technological challenges, governance and economy. 
Main projects and partnerships are:
1. STAND4HERITAGE. This personal grant is the most prestigious in Europe (European Research Council Advanced
Grant). S4H ambitiously introduces new standards for safeguarding the built cultural heritage, particularly in case of
earthquakes, to provide optimal intervention solutions.
2. RENEw. Funded by ANI, this project will develop innovative structural and asphalt concrete for extensive use, using
industrial waste or by-products. It will also improve the associated manufacturing processes.
3. BAMB. Buildings as material banks integrates materials passports with reversible building design to optimize
circular industrial value chains. 
4. THIS. Tool for heat island simulation used in the field of environmental impact and climate changes risks. THIS is a
GIS App extension model to calculate urban heat island intensity based on urban geometry.
5. REWATER: SUSTAINABLE AND SAFE WATER MANAGEMENT IN AGRICULTURE: INCREASING THE EFFICIENCY OF
WATER REUSE FOR CROP
6. DeM: Deus ex Machina – Symbiotic Technology for Societal Efficiency Gains.
7. TRIPLE-C: Capitalising climate change projects in risk management for a better AA resilienc
8. Las fundaciones urbanas de Callaecia y la creación de un nuevo espacio administrativo.
9. PromoTourVR - Promoting Tourism Destinations with Multisensory Immersive Media.
10. EUROHEALTHY - "Shaping EUROpean policies to promote HEALTH equitY".
11. EXCHANGE – Forensic Geneticists and the Transnational Exchange of DNA data in the EU: Engaging Science with
Social Control, Citizenship and Democracy, European Research Council, 2015-2020.

9. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior
público)
9.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclo de estudos similares com base em dados oficiais:

Não há dados estatísticos que permitam, aferir, com rigor, o nível de empregabilidade dos futuros mestres. 
Contudo, os participantes no curso obterão uma compreensão ampla dos debates urbanos contemporâneos, suas
diversidades e possíveis evoluções, bem como sobre políticas, planos e intervenções, adquirindo competências para

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/455a4ffb-d291-31b6-3845-5f772e849aa3
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/455a4ffb-d291-31b6-3845-5f772e849aa3
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intervir quer em instituições públicas (municípios e outras entidades de gestão do território) quer em empresas com
intervenção no desenvolvimento do território. 
A partir da análise do elevado número de municípios da Euro-região e das empresas, conclui-se que durante muitos
anos haverá uma crescente necessidade de profissionais com o tipo de formação deste mestrado. Além desta Euro-
região, procurar-se-á divulgar este projeto na América Latina e em África, nomeadamente através da rede de
instituições do ensino superior das seis universidades do consórcio UNSIF.

9.1. Evaluation of the employability of graduates by similar study programmes, based on official data:
There are no statistical data that allow us to accurately assess the level of employability of future master’s students. 
However, participants in the course will gain a broad understanding of contemporary urban debates, their diversities
and possible developments, as well as policies, plans and interventions, acquiring skills to intervene both in public
institutions (municipalities and other entities of territory management) and in companies, with intervention in the
development of the territory. 
From the analysis of the high number of municipalities of the Euro-region and companies, it can be concluded that for
many years, there will be a growing demand for professionals with the type of training found in this master's degree. In
addition to this Euro-region, this project will be divulged in Latin America and Africa, notably through the network of
higher education institutions of the six universities of the UNSIF consortium.

9.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
Para este tipo de formação em cidades, com o seu carácter multidisciplinar, não existem dados de acesso, quer em
Portugal, quer em Espanha. O público-alvo é constituído por licenciados, desempenhando funções como: a) quadros
superiores públicos, ao serviço de municípios, instituições regionais e nacionais; b) quadros superiores privados, em
empresas consultoras com intervenção junto das entidades públicas e privadas com intervenção no desenvolvimento
do território; c) gestores e líderes com intervenção nas cidades, apoiando diretamente os decisores políticos.
Considerando o elevado volume de entidades públicas e privadas com intervenção nas cidades, em particular os
municípios, assume-se que durante muitos anos haverá uma elevada capacidade de atração de estudantes. A
necessária interação com as entidades empregadores permitirá fazer evoluir o curso de forma a manter uma elevada
capacidade de atratividade, quer na Euro-região, quer a nível mundial, em particular no espaço atlântico.

9.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
For this type of training in cities, with its multidisciplinary character, there are no access data, either in Portugal or in
Spain. The target audience consists of graduates, performing functions such as: a) public senior management, at the
service of municipalities, regional and national institutions; b) private senior management, in consulting companies
with intervention with public and private entities with intervention in the development of the territory; c) managers and
leaders with intervention in cities, directly supporting policy makers. Considering the high volume of public and private
entities with intervention in cities, in particular municipalities, it is assumed that for many years to come, there will be
an elevated attraction of students. The necessary interaction with employers will also make it possible to develop the
course in order to maintain a high demand both in the Euro-region and at the global level, particularly in the Atlantic
area.

9.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares: 
Esta proposta de mestrado já resultou de uma parceria entre as seis universidades da Euro-região Norte de Portugal
Galiza, as quais através do projeto internacional UNISF – Universidade Sem Fronteiras, liderado pela UMinho,
procuraram corporizar o reforço da intervenção no Ensino Superior nesta região, mas também a nível internacional, no
espaço atlântico da América Latina e de África. Para desenvolver esta intervenção de maior abrangência, o consórcio
UNSIF utilizará o potencial existente da sua rede de cooperação internacional nesse espaço atlântico, promovendo o
alargamento dos acordos de cooperação já existentes e ativos com outras universidades e instituições com
intervenção nas cidades.
Ao nível da Euro-região, o consórcio UNISF, através da sua rede de cooperação com entidades públicas e privadas, em
particular os municípios, promoverá a difusão deste projeto aumentando a procura dos alunos e apoiando estas
entidades com recursos humanos mais e melhor capacitados.

9.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes: 
This master's proposal has already resulted from a partnership between the six universities of the Euro-region North of
Portugal Galicia, which through the international project UNISF - University Without Borders, led by UMinho. To
develop this wider intervention, the UNSIF consortium will use the existing potentials of its international cooperation
network in this Atlantic area, promoting the extension of existing and active cooperation agreements with other
universities and institutions with intervention in cities.
At the Euro-region level, the UNISF consortium, through its network of cooperation with public and private entities, in
particular municipalities, will promote the dissemination of this project by increasing the demand of students and
supporting these entities with more and better trained human resources

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no espaço europeu
10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior com
duração e estrutura semelhantes à proposta: 
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Os exemplos que se apresentam correspondem ciclos de estudos na área das cidades, com a duração de quatro
semestres (120 ECTS), oferecidos por instituições de ensino superior de referência no Espaço Europeu. Os exemplos
selecionados referem-se a segundos ciclos de estudos em cidades ou temas relacionados, embora, em geral, de
âmbito disciplinar mais estreito que o desta proposta.
Master in Environmental Studies - Cities & Sustainability, TUHH, Aalborg University e UAveiro. Dinamarca e Portugal.
Master in Sustainable Development and Environmental Management, University of Leuven, Bélgica.
Master Integrated Urbanism and Sustainable Design (IUSD), University of Stuttgart e Ain Shams University in Cairo.
Alemanha e Egipto.
Master Global Sustainable Cities, University of Strathclyde in Glasgow. Reino Unido.
Master Smart Cities, Universitat de Girona. Espanha.

10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions in the European
Higher Education Area:

The following examples correspond to cycles of study in the area of cities, lasting four semesters (120 ECTS), offered
by reference higher education institutions within the European Space. The selected examples refer to second study
cycles in cities or closed related areas, however not so wide as the master here proposed.
Master in Environmental Studies - Cities & Sustainability, TUHH, Aalborg University and UAB, UAveiro. Denmark and
Portugal.
Master in Sustainable Development and Environmental Management, University of Leuven, Bélgica.
Master Integrated Urbanism and Sustainable Design (IUSD), University of Stuttgart e Ain Shams University in Cairo.
Alemanha and Egipto.
Master Global Sustainable Cities, University of Strathclyde in Glasgow. Reino Unido.
Master Smart Cities, Universitat de Girona. Espanha.

10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de referência
do Espaço Europeu de Ensino Superior:

Comparam-se os objetivos gerais de aprendizagem deste ciclo de estudos na UNISF (ver 3.1) com os de outros ciclos
de
estudos identificados em 10.1 (atendendo às semelhanças, selecionaram-se apenas dois).
a) compreender os processos de transformação urbana e digital em curso, com aplicação de ferramentas analíticas e
de modelação nos processos de tomada de decisão (UNISF) / .. combinar competências profissionais … no
desenvolvimento de cidades sustentáveis, considernado os atuais desafios e problemas das cidades, habitantes e
economia (Aalborg University);
b) trabalhar em equipas inter e/ou transdisciplinares, desenvolvendo propostas que contribuam para o
desenvolvimento sustentável (ambiental, económico, político e social) das cidades(UNISF) / aplicar conhecimentos em
desenvolvimento sustentável e responder às necessidades e potencial da transformação social ... resolução de
desafios de desenvolvimento sustentável (Universidade de Leuven).
(University of Leuven).

10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference institutions in
the European Higher Education Area:

The general learning objectives of this study cycle at UNISF (see 3.1) are compared with those of other study cycles
identified in 10.1 (taking into account the similarities, only two were selected).
a) understandung the ongoing urban and digital transformation processes, applying analytical and modeling tools to
decision-making processes (UNISF) / ... combine the professional skills … within the development of sustainable cities
as well as with actual challenges and problems that cities, inhabitants and the business conditions are facing (Aalborg
University).
b) work in inter and / or transdisciplinary teams, developing proposals that contribute to the sustainable development
(environmental, economic, political and social) of cities (UNISF) / prepares students to apply sustainable development
skills and respond to the needs and potential for social transformation. … analysis and integration for environmental
resolution and sustainable development challenges (University of Leuven).

11. Estágios e/ou Formação em Serviço
11.1. e 11.2 Estágios e/ou Formação em Serviço

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

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

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 <sem resposta>
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11.2. Plano de distribuição dos estudantes

11.2. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço demonstrando a adequação
dos recursos disponíveis.(PDF, máx. 100kB).

<sem resposta>

11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios
e/ou formação em serviço.

11.3. Recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios e/ou formação
em serviço:

 Todas as instituições (municípios, outras instituições públicas, empresas) com as quais venham a ser celebrados
protocolos têm profissionais com habilitações profissionais adequadas (Licenciados, Mestre e, em alguns casos,
Doutores) para acompanhar de forma efetiva os estágios realizados pelos alunos. A experiência das seis
universidades com a cooperação com estas entidades assegura que os estágios foram sempre efetuados com
adequado acompanhamento da parte das entidades externas, por orientadores cooperantes que trouxeram grandes
mais-valias para os trabalhos efetuados. No entanto, o levantamento exaustivo destes recursos e dos orientadores
cooperantes ainda está em curso.

11.3. Institution’s own resources to effectively follow its students during the in-service training periods:
 All institutions (municipalities, other public institutions and companies) with which protocols will be signed have

professionals with appropriate professional qualifications (Graduates, Masters and, in some cases, Doctors) to monitor
the internships carried out by students effectively. The experience of the six universities cooperating with these
institutions assure that internship, in diverse scientific areas, have already been carried out in a business environment,
and the monitoring of students in these entities was always active and carried out by cooperating supervisors who
brought great added value to the work carried out. However, the exhaustive survey of these resources and cooperating
advisors is still ongoing.

11.4. Orientadores cooperantes

11.4.1. Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx.
100kB).

11.4.1 Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx.
100kB).

 11.4.1_14.1.1-NA.pdf
 

11.4.2. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com estágio
obrigatório por lei)

11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com
estágio obrigatório por Lei) / External supervisors responsible for following the students' activities (mandatory for study
programmes with in-service training mandatory by law)

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional (1)/
Professional qualifications (1)

Nº de anos de serviço / Nº
of working years

NA NA NA NA 5

12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:

 - Plano de estudos que abrange áreas emergentes da atuação de um especialista em cidades, quer ao mais alto nível
da governança das entidades públicas de gestão do território - municípios, comissões de coordenação de
desenvolvimento regional, associações de municípios, entre outras entidades -, assim como ao nível da intervenção
em departamentos técnicos dessas entidades nas áreas acima referidas quer ainda em empresas privadas que atuam
no desenvolvimento das cidades e áreas urbanas. 

 - Integração de estágio obrigatório no plano de estudos potenciador da integração profissional dos alunos.
 - Universidades do consórcio UNISF com muito relevante atividade de cooperação com as entidades gestoras das

cidades e com empresas, em todas as áreas nucleares de intervenção do mestrado em Desafios das Cidades
Atlânticas.

 - Universidades do consórcio UNISF com uma densa rede de cooperação com outras universidades do espaço
Atlântico, em particular na América Latina, com destaque para as ligações com o Brasil e com o México, além da
cooperação com muitos países Africanos, quer a nível do ensino quer da investigação.

 - Centros de investigação com elevada classificação e com histórico de captação de financiamento a nível
 internacional, capazes de proporcionar o envolvimento dos alunos em projetos de investigação.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/455a4ffb-d291-31b6-3845-5f772e849aa3/questionId/cf0ab073-2487-2aa0-2909-5f4f714e2616
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- Corpo docente estável, com todos os docentes com vínculo com o grau de doutor.
- Maioria do corpo docente associado a centros de investigação com a classificação de “Muito Bom” e “Excelente”.
- Possibilidade de os alunos trabalharem em projetos de investigação em curso, motivando-os para realizarem
formação mais avançada (3º ciclo).
- Laboratórios bem equipados em todas as áreas de atuação das temáticas das cidades para apoio às atividades
pedagógicas e de investigação.
- Recurso ao b-learning, facilitando-se assim o acesso de estudantes no mercado de trabalho, com menor
disponibilidade temporal; bem como o prosseguimento dos estudos, mesmo em períodos de confinamento motivados
por causas exteriores;
- Unidades curriculares modulares, lecionadas por diferentes docentes, de IES diferentes, em consórcio, permitindo
articulação de conhecimentos e convergência de sinergias.

12.1. Strengths:
- A study plan that covers areas emerging from the performance of a specialist in cities, as well as at the highest level
of governance of public entities managing the territory - municipalities, regional development coordination
committees, associations of municipalities, among other entities, as well as at the level of intervention in technical
departments of these entities in the areas mentioned above or also in private companies that work in the development
of cities and urban areas. Integration of mandatory internship in the study plan enhancing the professional integration
of students.
- Universities of the UNISF consortium with very relevant cooperation activities with the managing entities of the cities
and with companies, in all nuclear areas of intervention of the master’s degree in the Challenges of Atlantic Cities.
- Universities of the UNISF consortium with a dense network of cooperation with universities in the Atlantic area,
particularly in Latin America, with emphasis on links with Brazil and Mexico, in addition to cooperation with many
African countries, both in education and research.
- Research centres with high classification and a history of funding at the national level and
international level, capable of providing students' involvement in research projects"
- Stable faculty, with all teachers with a degree of Doctor.
- Majority of faculties associated with research centers with the classification of "Very Good" and "Excellent";
- Possibility for students to work on ongoing research projects, motivating them to carry out
training (3rd cycle).
- Well-equipped laboratories in all areas of activity of the cities' themes to support pedagogical and research activities.
- Use of b-learning, thus facilitating the access of students in the labor market, with lower temporal availability; as well
as the continuation of studies, even in confinement periods motivated by external causes;
- Modular curricular units, taught by different professors, from different HEIs, in consortium, allowing articulation of
knowledge and convergence of synergies.

12.2. Pontos fracos:
- Dificuldade inicial da parte dos alunos da percepção da empregabilidade desta formação, a qual é elevada, devido ao
âmbito multidisciplinar, de largo espectro de formação, não tradicional nas ofertas de formação do Ensino Superior.
- Contexto de crise económica, na sequência da paralisação social e económica motivada pela pandemia de COVID-19,
o que pode levar a dificuldades financeiras que inviabilizem a frequência do curso por parte de alguns estudantes.

12.2. Weaknesses:
- Initial difficulty on the part of students in the perception of the employability of this training, which is high due to the
multidisciplinary scope, of a broad spectrum of training, not traditional in the offers of higher education training.
- Context of economic crisis following the social and economic downturn motivated by the
COVID-19 pandemic, which can lead to financial difficulties that may make it impossible for some students to
participate in the course.

12.3. Oportunidades:
- A agenda europeia tem um foco específico sobre o futuro das cidades como motor da inovação e desenvolvimento,
agentes da redução da pobreza, do combate às alterações climáticas e da proteção ambiental, com fortes
investimentos previstos para estes desígnios e naturalmente ao nível da formação de recursos humanos altamente
especializados nas diversas dimensões das atividades das cidades.
- A rede de cooperação das seis universidades do consórcio UNISF, dentro de cada região, ao nível das entidades
públicas e privadas de gestão e desenvolvimento das cidades e territórios, constitui um património a ser valorizado e
ampliado na promoção deste mestrado e na inserção dos seus estudantes, quer na fase curricular do Estágio quer na
sua inserção na vida profissional como mestres.
-A possibilidade de progressivo aumento da captação de alunos, à medida que se promova a oferta de bolsas de
estudo para estudantes de países da América Latina e de África.
- A possibilidade de utilizar novas ferramentas de ensino a distância, onde já existe bastante experiência, para
oferecer a possibilidade de formação a um público-alvo mais alargado tanto no plano nacional como a nível
internacional.

12.3. Opportunities:
- The European agenda has a specific focus on the future of cities as a driver of innovation and development, agents of
poverty reduction, combating climate change and environmental protection, with strong investments planned for these
projects and of course, in the training of highly specialized human resources in the various dimensions of the activities
of cities.
- The cooperation network of the six universities of the UNISF consortium, within each region, at the level of public and
private entities of management and development of cities and territories, constitutes a heritage to be valued and



31/05/2021 NCE/20/2000150 — Apresentação do pedido corrigido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a16b97a4-fafa-d5c0-2b22-5f6c677915d3&formId=455a4ffb-d291-31b6-3845-… 72/73

expanded in the promotion of this master's degree and in the insertion of its students, both in the curricular phase of
the Internship and in their insertion in their professional life as masters.
-The possibility of a progressive increase in student funding, as the offer of scholarships for students from Latin
American and African countries is promoted.
- The ability to use new distance learning tools, where there is already a lot of experience, to
provide the possibility of training to a wider target audience both nationally and internationally.

12.4. Constrangimentos:
- Restrições iniciais ao nível de um maior financiamento de bolsas para estudantes estrangeiros, decorrentes da
situação conjuntural atual, mas que progressivamente será reduzida, contanto também com a procura de
envolvimento de entidades externas parceiras na cooperação de cada uma das seis universidades.
- Natural dificuldade inicial na disseminação do curso a nível nacional e internacional e na captação de alunos para
além dos limites da Euro-região onde se inserem as seis universidades as Universidade, mas que será
progressivamente reduzida à medida que o mestrado e as sucessivas edições serão divulgados num plano estratégico
de disseminação internacional.
- Reduzido financiamento público no apoio à mobilidade de docentes e estudantes para as ações de formação
presencial.
- Dada a heterogeneidade de formação de base dos potenciais candidatos, poderão existir assimetrias em termos de
competências tecnológicas e digitais e/ou comunicacionais por parte de alguns dos candidatos ao curso, o que
poderá dar origem a desfasamentos no ritmo da aprendizagem do grupo;
- risco de dispersão em virtude de o corpo docente se encontrar disperso por diferentes instituições.
- risco de pulverização de algumas matérias por falta de articulação entre a equipa docente de unidades curriculares
específicas.

12.4. Threats:
- Initial restrictions on increased funding for foreign students, arising from the current economic situation, but which
will progressively be reduced, as well as the demand for involvement of external partner entities in the cooperation of
each of the six universities.
- Natural initial difficulties in the dissemination of the course at national and international levels and in attracting
students beyond the boundaries of the Euro-region where the six universities are included but which will be
progressively reduced as the master's degree and successive editions are disseminated in a strategic plan of
international dissemination.
- Reduced public funding in support of the mobility of teachers and students for face-to-face training actions.
- Given the heterogeneity of basic training of potential candidates, there may be asymmetries in terms of technological
and digital and/or communication skills on the part of some of the course candidates, which may lead to lags in the
pace of group learning;
- Risk of dispersion due to the teaching staff being dispersed by different institutions.
- Risk of dispersion of spraying some subjects in different CU’s due to lack of articulation between the teaching team
of specific curricular units.

12.5. Conclusões:
O novo curso de Mestrado em Desafios das Cidades Atlânticas vai procurar diferenciar-se através dos seus pontos
fortes e das oportunidades que surgem neste momento, em particular com a visão e o suporte da União Europeia à
área das cidades.
Assim, é possível realizar uma especialização que responde de forma mais efetiva às rápidas mudanças do mercado e
às necessidades dos alunos 
Este curso vai ainda procurar minimizar os pontos fracos e tornar os constrangimentos em novas oportunidades para
promover o curso a nível nacional e internacional através de uma forte ação de divulgação das potencialidades de
empregabilidade, com o apoio das entidades empregadoras e onde será apresentado o seu carácter de formação
diferenciador e multidisciplinar. Mediante uma presença atenta da equipa de coordenação do curso e a identificação
de docentes responsáveis por cada unidade curricular que fomentem a coesão da respetiva equipa de
lecionação, procurar-se-á mitigar os riscos identificados de dispersão e pulverização.
A visão de um curso para o espaço Atlântico, ancorando-se na Euro-região Norte de Portugal e Galiza, será a fundação
de um projeto com capacidade de a longo prazo atrair um público de diferentes regiões com necessidade de uma
formação robusta de base multidisciplinar, mas também enriquecendo este projeto com a partilha e procura de
resolução de novos e diferentes problemas das cidades.

12.5. Conclusions:
The new master’s degree in Challenges of Atlantic Cities will seek to differentiate itself through its strengths and the
opportunities that arise at this time, in particular with the vision and support of the European Union to the area of
cities.
Thus, it is possible to carry out a specialization that responds more effectively to rapid market changes and the needs
of students
This course will also seek to minimize weaknesses and turn constraints into new opportunities to
promote the course at national and international levels through a strong action to disseminate the potentials of
employability, with the support of employers and where its character of differential and multidisciplinary training will
be presented. A close presence of the course coordination team and the identification of teachers responsible for each
curricular unit that foster the cohesion of their respective team will attempt to mitigate the identified risks of dispersion
and spraying. 
The vision of a course for the Atlantic area, anchored in the Euro-region, North of Portugal and Galicia, will be the
foundation of a project with the capacity to attract a long-term audience from different regions in need of a robust
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multidisciplinary-based training, but also enriching this project with the sharing and search for resolution of new and
different problems of cities.


