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NCE/20/2000027 — Apresentação do pedido corrigido - Novo
ciclo de estudos

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

Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior (proposta em associação):
Universidade Do Porto

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola De Ciências Agrárias E Veterinárias (UTAD)

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):
Faculdade De Ciências (UP)

1.3. Designação do ciclo de estudos:
Engenharia e Biotecnologia Florestal

1.3. Study programme:
Forest Engineering and Biotechnology

1.4. Grau:
Licenciado

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
62 – Agricultura, Silvicultura e Pescas

1.5. Main scientific area of the study programme:
62 - Agriculture, Silviculture and Fisheries

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

623

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:

421

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:

460

1.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180

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):
6 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):
6 semesters
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1.9. Número máximo de admissões:
60

1.10. Condições específicas de ingresso.
Os definidos pelas portarias de acesso ao Ensino Superior, com o enquadramento legal da Lei nº 46/86, de 14 de outubro;
Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de março; e Decreto-Lei nº 42/2005, de 22 de fevereiro.
Solicitam-se as específicas de:
02 Biologia e Geologia + 19 Matemática A
07 Física e Química + 19 Matemática A

1.10. Specific entry requirements.
Those defined by the Portuguese legal framework, mainly the Law 46/86, from the 14th October; Decree-Law 74/2006, fromt
the 24th March; and Decree-Law 42/2005, from the 22nd February.
It will be required exams from:
02 Biology and Geology + 19 Maths A
07 Physics and Chemistry + 19 Maths A

1.11. Regime de funcionamento.
Diurno

1.11.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

1.11.1. If other, specify:
<no answer>

1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
As aulas decorrem nas instalações das Universidades do Porto e de Trás-os-Montes e Alto Douro. Contudo, está previsto,
sempre que necessário, a lecionação por videoconferência (B- learning), mesmo como elemento facilitar de promoção de
contacto entre docentes de ambas as instituições, sem que isso tenha de implicar a deslocação dos alunos; bem como de
permitir a lecionação de docentes de ambas as universidades a grupos de alunos que se possam encontrar no Porto ou
em Vila Real. Neste caso, o coordenador dessa unidade curricular estará presente e coordenará a conferência.

1.12. Premises where the study programme will be lectured:
Classes will occur at the Universities of Porto and Trás-os-Montes and Alto Douro. However, it is foreseen, whenever
needed, teaching by videoconference (B-learning), even as an element that will facilitate the involvement of teachers from
both universities, avoiding the displacement of students; as well as allowing the teaching process simultaneously from
both universities, independently of the location of students. In this case, the coordinator of that course will be present and
will coordinate the conference. Practical classes will take place personally.

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

1.13._Regulamentocreditacao_UTAD.pdf
1.14. Observações:

O 1º Ciclo em Engenharia e Biotecnologia Florestal é um programa desenvolvido em conjunto pelas Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro e Universidade do Porto. Os licenciados saem com diplomas passados por ambas as
universidades. Pretende-se com esta nova licenciatura dar resposta, a Norte de Portugal, a um conjunto de necessidades
atuais e crescentes do território, que exigem técnicos com formação específica e multidisciplinar, na área da Biotecnologia
e da Engenharia Florestal, desde logo na gestão dos espaços rurais, na valorização dos recursos florestais, na promoção
dos serviços de ecossistema, no Ordenamento destes espaços e na gestão dos riscos, entre outros.
O 1º ano decorre na FCUP e o 2º na UTAD. No 1º são introduzidos conceitos básicos necessários à profissão. No 2º ano é
logo feita a introdução a conceitos fundamentais para a Engenharia e Biotecnologia Florestal.
No 3º ano está implícita a possibilidade de os estudantes consolidarem conhecimentos em Biotecnologia Florestal (mais
suportado pela FCUP) e/ou em Engenharia Florestal (mais suportado pela UTAD. Não se tratam de ramos mas de dar a
possibilidade de escolha aos alunos que ingressam nesta licenciatura, até para lhes dar a possibilidade de, a qualquer
momento, se adaptarem mais ao perfil que está a ser requisitado pelas diferentes fileiras e agentes da floresta.
A licenciatura assenta na forte tradição de ambas as universidades, quer na área da Engenharia Florestal, quer na área da
Biotecnologia aplicada a recursos e contextos florestais, numa convergência de esforços e sinergias entre estas duas
universidades, com a consciência de que há desafios que têm de ser ultrapassados, desde logo na atenuação da distância
física entre o Porto e Vila Real, reforçando o diálogo entre o litoral e o interior norte.
Questões operacionais são acordadas entre ambas as reitorias.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/ba029cbc-6e43-f6bc-0a73-5f61e3e13ef5/questionId/cafebf67-0ad3-70d0-57ff-5f4f715464c2
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1.14. Observations:
The Forest Engineering and Biotechnology graduation is a program jointly developed by the Universities of Trás-os-
Montes and Alto Douro and Porto. In the end, students will have a graduation recognised by both universities. The aim of
this new degree is to assure a set of current and growing needs of the North of Portugal in terms experts with strong
knowledge and multidisciplinary training in Biotechnology and Forest Engineering. The main goals of this graduated
students is to manage rural areas, to quantify and valuate forest resources, quantify and promote ecosystem services, plan
land uses and manage the risks, among others.
The 1st academic year takes place at FCUP and the 2nd at UTAD. In this first year, basic concepts will be taught, crucial for
dealing with specific topics. In the second year, fundamental concepts for Forest Engineering are introduced. 
In the 3rd year, there is the possibility of students to acquire additional trining in Forest Biotechnology (supported by
FCUP) and/or in Forest Engineering (supported by UTAD). These are not two official profiles. Each student will be able to
construct his study plan adjusted to their specific profile, but also taking in to consideration his analysis about the market
need profile, at each time.
This degree is supported by the strong tradition of both universities, in terms of Forest Engineering and Biotechnology,
applied to the forest resources and contexts, in a convergence of efforts and synergies between these two universities.
Since the beginning the graduation is designed to reduce the physical distance between Porto and Vila Real, reinforcing
the dialogue between the coast and the northern interior of Portugal.
Operational aspects will be agreed by both rectories.

2. Formalização do Pedido
Mapa I - UTAD: Parecer do Conselho de Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura Paisagista

2.1.1. Órgão ouvido:
 UTAD: Parecer do Conselho de Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura Paisagista

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

 
Mapa I - UTAD: Parecer do Conselho de Departamento de Zootecnia

2.1.1. Órgão ouvido:
 UTAD: Parecer do Conselho de Departamento de Zootecnia

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

 
Mapa I - UTAD: Parecer do Conselho de Departamento de Física

2.1.1. Órgão ouvido:
 UTAD: Parecer do Conselho de Departamento de Física

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

 
Mapa I - UTAD: Parecer do Conselho de Departamento de Biologia e Ambiente

2.1.1. Órgão ouvido:
 UTAD: Parecer do Conselho de Departamento de Biologia e Ambiente

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

 
Mapa I - UTAD: Parecer do Conselho de Departamento de Engenharias

2.1.1. Órgão ouvido:
 UTAD: Parecer do Conselho de Departamento de Engenharias

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._ParecerEngenharias_compressed.pdf
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Mapa I - UTAD: Parecer do Conselho Pedagógico da Escola de Ciências e Tecnologia

2.1.1. Órgão ouvido:
UTAD: Parecer do Conselho Pedagógico da Escola de Ciências e Tecnologia

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

Mapa I - UTAD: Parecer do Conselho Científico da Escola de Ciências e Tecnologia

2.1.1. Órgão ouvido:
 UTAD: Parecer do Conselho Científico da Escola de Ciências e Tecnologia

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

 
Mapa I - UTAD: Parecer do Conselho Pedagógico da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente

2.1.1. Órgão ouvido:
 UTAD: Parecer do Conselho Pedagógico da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente

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

 
Mapa I - UTAD: Parecer do Conselho Científico da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente

2.1.1. Órgão ouvido:
 UTAD: Parecer do Conselho Científico da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente

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

 
Mapa I - UTAD: Parecer do Conselho Pedagógico da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias

2.1.1. Órgão ouvido:
 UTAD: Parecer do Conselho Pedagógico da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias

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

 
Mapa I - UTAD: Parecer do Conselho Científico da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias

2.1.1. Órgão ouvido:
 UTAD: Parecer do Conselho Científico da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias

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

 
Mapa I - Parecer do Conselho Académico da UTAD

2.1.1. Órgão ouvido:
 Parecer do Conselho Académico da UTAD

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

 
Mapa I - UTAD: Parecer do Departamento de Genética e Biotecnologia

2.1.1. Órgão ouvido:
 UTAD: Parecer do Departamento de Genética e Biotecnologia

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._ParecerGenetica_compressed.pdf
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Mapa I - UP: Conselho Pedagógico da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

2.1.1. Órgão ouvido:
UP: Conselho Pedagógico da Faculdade de Ciências da 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._ParecerPedagogico FCUP.pdf

Mapa I - UP: Conselho Cientifico FCUP

2.1.1. Órgão ouvido:
 UP: Conselho Cientifico FCUP

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

 
Mapa I - UP: Ata do Senado

2.1.1. Órgão ouvido:
 UP: Ata do Senado

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

 
Mapa I - UP: Despacho reitoral_original segue por correio eletronico

2.1.1. Órgão ouvido:
 UP: Despacho reitoral_original segue por correio eletronico

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 EBF_.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:

 O novo 1º ciclo de estudos em Engenharia e Biotecnologia Florestal pretende formar licenciados capazes de atuar como
agentes de modernização e competitividade do setor florestal em Portugal, quer desempenhando funções profissionais
quer prosseguindo a sua formação superior em temas e domínios de atuação relacionados com a floresta, os recursos
naturais e a biotecnologia. Nomeadamente preparar licenciados:

 a) com competências sólidas para o desempenho eficaz de funções laborais, assentes no reforço do paradigma de
sustentabilidade, num mercado de emprego contemporâneo e com capacidade de iniciativa empresarial e de dinamização
de processos de mudanças técnicas, ambientais e socioeconómica. 

 b) com conhecimentos, capacidade de compreensão e competências para prosseguir estudos em cursos mais avançados
nomeadamente de 2.º e 3.º ciclo.

 

3.1. The study programme’s generic objectives:
 The new cycle of studies in Forest Engineering and Biotechnology aims at training graduates capable of contributing to

modernize and increase the competitiveness of the forest sector in Portugal, either professionally or through post-
graduate training in areas and intervention domains related to forestry, natural resources and biotechnology:

 a) to acquire solid skills for an efficient theoretical and practical work, based on the sustainability paradigm, in a
contemporary job market and with the capacity for entrepreneurial initiative, in actual challenging contexts of
environmental and socioeconomic drastic changes, mainly in the rural Portuguese areas.

 b) with knowledge background, and skills that allow that to pursue advanced courses studies, more specifically master
and doctorates studies.

 

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
 Planear, gerir e implementar at ividades de Engenharia nas fileiras Florestais;

 Investigar e aplicar atividades de IDT de Biotecnologia nas fileiras Florestais;
 Estimular políticas de planeamento e ordenamento da paisagem e território;

 Promover a utilização eficiente recursos e apoiar transição para economia baixo teor carbono e resistente às alterações
climáticas;
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Minimizar riscos associados a incêndios e agentes bióticos nocivos;
Desenvolver estudos de externalidades da floresta e criar oportunidades de negócio;
Formular estratégias proteção/restauração/reabilitação de ecossistemas degradados;
Desenvolver tecnologias amigas do ambiente (deteção de pragas, doenças e incêndios florestais, alterações do uso do
solo, etc.)
Compreender ferramentas biotecnológicas para incrementar produções, aumentar resistência agentes patogénicos e
torna-las mais adequadas ao uso final;
Desenvolver competências planificação, produção, transformação e comercialização produtos florestais.

3.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
To plan, manage and implement Engineering interventions in the Forestry sector;
To investigate and to apply Biotechnology RTD activities in the Forestry sector; 
To design landscape planning policies and plans
To promote an efficient use of natural resources and support a transition to a low carbon economy able to mitigate climate
change;
To minimize natural risks associated with fires and harmful biotic agents;
To develop multidisciplinary studies to assess forest externalities and this way, create business opportunities;
To formulate protection / restoration / rehabilitation strategies for degraded ecosystems;
To develop innovative environmentally friendly technologies and methods (pests detection, diseases and forest fires, land
use changes, forest inventory, etc.);
To understand biotechnological tools to increase production, to increase resistance to pathogens, among others;
To improve skills in planning, production, processing and marketing of forest products.

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:

As missões da FCUP e da UTAD assentam, essencialmente, em três pilares estratégicos fundamentais:
- Gerar, disseminar e preservar o conhecimento da Ciência e Tecnologia, para responder aos desafios societais do século
XXI.
- Promover um ensino superior de excelência em Ciência e nas suas aplicações à Tecnologia, privilegiando uma formação
multidisciplinar.
- Propiciar a integração na Sociedade e na Região Norte (e ao País), promovendo a valorização do conhecimento, a ligação
à Comunidade e aptidões de trabalho pautadas pela sensatez, ética, criatividade e eficiência.
O desenvolvimento económico e social da região e do país e a valorização social e cultural do património são objetivos
estratégicos para a FCUP e para a UTAD. Assim, no caso destas duas instituições, os vários núcleos do património
constituem-se como polos de divulgação científica, de enquadramento e debate dos grandes problemas da atualidade, de
formação e de motivação humanista para as novas gerações e de atividades lúdicas e culturais. Exemplos disto são a
dinamização dos Museus de Ciência e de História Natural, do Observatório Astronómico e Instituto Geofísico, para a
promoção de eventos dirigidos à análise e reflexão de assuntos de elevada atualidade para a sociedade, no caso da FCUP;
ou do jardim Botânico da UTAD, no caso da UTAD.
Esta licenciatura foi concebida com uma cumplicidade simbiótica com os vários Departamentos de ambas as
universidades, com o duplo propósito de:
(i) Robustecer a oferta formativa de 1.º ciclo numa área de conhecimento tão relevante para o País e que tem demonstrado
dificuldades de captação de jovens.
(ii) Preencher uma lacuna de formação numa área emergente e de grande impacto social na valorização do conhecimento:
a gestão e valorização de território.
O ensino agrário tem forte tradição na UTAD e é de crescente importância para a FCUP. A reforçar a sintonia entre os
objetivos definidos para o ciclo de estudos e os projetos educativos, científicos e culturais da FCUP e da UTAD acresce o
facto de que ao estudante desta licenciatura será permitido a construção do seu próprio plano de estudos e de optar por
desenvolver trabalhos de estágio em contexto de empresa. Este espírito de liberdade, adaptado à realidade e ao desejo do
perfil de cada aluno, numa resposta integrada à sociedade e ao tecido empresarial e público, é uma forma destas duas
universidades ampliarem os objetivos que definiram para as suas instituições.

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 FCUP and UTAD mission is built, essentially, in three fundamental and strategical pillars:
- To generate, disseminate and preserve the knowledge of Science and Technology , in order to respond to the societal
challenges of the 21st century.
- To promote a higher educatio n of excellency in Science and in its applications in Technology, privileging
transdisciplinary education.
- To allow for integration in S ociety and Region, promoting the validation of knowledge, the connection with Community
and aptitudes of work ruled by prudence, ethics, creativity and efficiency.
The economic and social development of the region and of the country, as well as the social and cultural appreciation of
the patrimony are strategical objectives for FCUP and UTAD. Thus, for both universities, their several nucleuses and
patrimony constitute poles of scientific communication, of framing and debating the great problems of the current time, of
humanistic training and motivation for the new generations, and of ludic and cultural activities. Examples of this are the
dynamization of the Science and Natural History Museums, the Astronomical Observatory and the Geophysical Institute, to
promote events aimed at the analysis and reflection of highly current issues for society, in the case of FCUP; or the
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Botanical Garden, and the Museum of geology, in the case of UTAD, with strong connection to the surrounding society.
This degree was conceived by with a symbiotic complicity with the various Departments from both universities, with the
dual purpose of:
(i) Strengthening the 1st cycle training offer in an area of knowledge so relevant to the country and which has shown
difficulties in attracting young people.

(ii) Fill a gap of technicians in an emerging area with a great social impact on the valorization of knowledge: the
management and valorization of the territory.
The agrarian education has a strong tradition at UTAD and is of increasing importance for FCUP. To reinforce the harmony
between the objectives defined for the study cycle and the educational, scientific and cultural projects of FCUP and UTAD,
there is the fact that the student of this degree will be allowed to build his own study plan and choose to develop
internship work in practical context. This spirit of autonomy, adapted to the actual reality and based on each student
profile, in an integrated response to society and the business and public structures needs, is a way for these two
universities to expand the objectives they have defined for their institutions.

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 - Não aplicável

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

4.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
 Not applicable

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

421 Biologia e Bioquímica BIO 36 0
481 Ciências Informáticas CIN 6 0
314 Economia ECN 3 0
441 Física FIS 6 0
345 Gestão e Administração GAD 3 0
460 Matemática e Estatística MAT 12 0
442 Química QUI 15 0
623 Silvicultura e Caça SIC 48 0
623 Silvicultura e Caça/ 421 Biologia e Bioquíumica SIC/BIO 3 0
421 BIO/ 481 CIN/ 520 Engenharias e Técnicas Afins/ 345
GAD/ 442 QUI/ 623 SIC/ 623 SIC e 421 BIO 0 48

(10 Items)  132 48  
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4.3 Plano de estudos

Mapa III - Não aplicável - 1º ano/ 1º semestre

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

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
 Not applicable

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

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)

Biologia Celular e
Molecular BIO Semestral 162 T-21; PL-21; 6

Física I FIS Semestral 162 T-21; PL-21; 6
Fisiologia Vegetal BIO Semestral 162 T-24; PL-18; 6
Fundamentos de
Matemática MAT Semestral 162 T-21; PL-21; 6

Introdução à
Microbiologia BIO Semestral 162 T-21; PL-21; 6

(5 Items)        

Mapa III - Não aplicável - 1º ano/ 2º semestre

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

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
 Not applicable

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1º ano/ 2º semestre

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)

Biologia das Plantas BIO Semestral 162 T-21; PL-21; 6
Ciências do Solo QUI Semestral 162 T-21; PL-21; 6
Ecologia BIO Semestral 162 T-21; PL-21; 6
Fundamentos de
Estatística MAT Semestral 162 T-21; PL-21; 6

Fundamentos de
Química QUI Semestral 162 T-21; PL-21; 6

(5 Items)        

Mapa III - Não aplicável - 2º ano/ 1º semestre

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Não aplicável
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4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Not applicable

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano/ 1º semestre

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)

Dendrometria SIC Semestral 162 TP-50; 6
Estrutura e
Propriedades da
Madeira

SIC Semestral 162 TP-50; 6

Floresta e Alterações
Climáticas SIC Semestral 81 TP-25; 3

Genética e
Melhoramento Florestal BIO Semestral 162 TP-50; 6

Geomática e
Programação CIN Semestral 162 TP-50; 6

Nutrição de Solos
Florestais QUI Semestral 81 TP-25; 3

(6 Items)        

Mapa III - Não aplicável - 2º ano/ 2ºsemestre

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

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Not applicable

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano/ 2ºsemestre

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)

Dendrologia e Silvicultura SIC Semestral 162 TP-50; 6
Dinâmica e Mitigação de
Incêndios Rurais SIC Semestral 162 TP-50; 6

Fitossanidade Florestal SIC Semestral 162 TP-50; 6
Floresta e Desafios
Societais SIC Semestral 81 TP-25; 3

Hidrologia e
Requalificação Fluvial SIC Semestral 81 TP-25; 3

Inventário Florestal SIC Semestral 162 T-14; PL-28; TC-15; 6
(6 Items)        

Mapa III - Não aplicável - 3º ano/ 1º semestre

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



12/02/2021 NCE/20/2000027 — Apresentação do pedido corrigido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=4a57fa58-fb24-3c3d-db43-5f4f969d2c2a&formId=ba029cbc-6e43-f6bc-0a73-5f61… 10/126

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Not applicable

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano/ 1º semestre

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)

Culturas de Células e de Tecidos
Vegetais BIO Semestral 162 T-11; PL-31; 6 1

Economia do Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável GAD/SIC Semestral 81 TP-21; 3

Engenharias nas Infraestruturas e
Recuperação de Espaços ENG Semestral 162 TP-50; 6 1

Floresta Multifuncional SIC Semestral 162 TP-50; 6 1
Instrumentos de Gestão da
Empresa Florestal GAD Semestral 162 TP-50; 6 1

Introdução à Nanotecnologia e
Bionanotecnologia QUI Semestral 162 TP-42; 6 1

Manipulação Molecular e
Biotecnologia BIO Semestral 162 T-17; PL-25; 6 1

Novos Desafios Internacionais de
Floresta SIC Semestral 81 TP-21; 3

Plano da Paisagem Florestal SIC Semestral 162 TP-42; 6 1

Química Analítica QUI Semestral 162 T-21; TP-10,5; PL-
10,5; 6 1

Serviços de Ecossistemas e
Áreas Classificadas SIC Semestral 162 TP-50; 6 1

Silvicultura Especial e Exploração
Florestal SIC Semestral 162 TP-50; 6 1

Observação da Terra por Satélite CIN Semestral 162 T-21; PL-21; 6 1
(13 Items)        

Mapa III - Não aplicável - 3º ano/ 2º semestre

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

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Not applicable

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano/ 2º semestre

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)

Biologia Integrativa de
Ecossistemas e Recursos
Naturais

BIO Semestral 162 TP-42; 6 1

Biotecnologia de Lenhosas BIO Semestral 162 TP-42; 6 1
Estágio Empresarial ou
Investigação SIC/BIO Semestral 324 E-300; OT-24; 12 1

Floresta em Espaço Urbano SIC Semestral 162 TP-50; 6 1
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Gestão Sustentável dos
Recursos Faunísticos

SIC Semestral 162 TP-50; 6 1

Ordenamento Florestal e
Paisagístico SIC Semestral 162 TP-50; 6 1

Plano de Negócios em
Engenharia e Biotecnologia
Florestal

GAD Semestral 81 TP-21; 3

Workshop Engenharia e
Biotecnologia SIC/BIO Semestral 81 S-21; 3

Química Ambiental QUI Semestral 162 T-21; PL-21; 6 1
Elementos de Inteligência
Artificial e Ciência de Dados CIN Semestral 162 T-12; PL-30; 6 1

(10 Items)        

4.4. Unidades Curriculares

Mapa IV - Biologia Celular e Molecular

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Biologia Celular e Molecular

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Cellular and molecular biology

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 BIO

4.4.1.3. Duração:
 Semestre/semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 42 (T-21; PL-21)

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 Obrigatória

4.4.1.7. Observations:
 Mandatory

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Maria Isabel de Pinho Pessoa de Amorim (100%)

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):
 A Célula é a unidade fundamental da vida, e o conhecimento da sua fisiologia constitui a base onde se apoia toda a

Biologia e as suas aplicações, como a Medicina moderna. O objetivo desta UC é dar a conhecer aos alunos a Biologia da
Célula a nível geral, incluindo as suas estruturas e processos funcionais principais, e respetivas bases moleculares, assim
como as metodologias experimentais utilizadas para contruir esse conhecimento.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
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The Cell is the fundamental life unit, and the knowledge of its physiology forms the basis on which all Biology and its
applications, such as modern Medicine, are supported. The objective of this UC is to make students aware of Cell Biology
at a general level, including its main functional structures and processes, and their respective molecular bases, as well as
the experimental methodologies used to build this knowledge.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1 – A célula 
2 – A química da célula 
3 – Estrutura e função das proteínas 
4 – Fluxo de informação 
Nucleotídeos e ácidos nucleicos; Estrutura do DNA; Duplicação do DNA e mecanismos de reparação; Organização do
DNA; Tipos de RNA e função; Transcrição e processamento do RNA; Código genético; Tradução; Regulação da expressão
genética; Recombinação genética; 
5 - Organização e funcionamento internos da célula 
As membranas biológicas e o seu papel na célula/vida; Transporte membranar; Citoesqueleto; Estrutura do núcleo;
Sistema secretor; Lisossomas; Peroxissomas. 
6 - Fluxo de energia 
Visão geral do fluxo de energia nas células; Evolução dos processos envolvidos no fluxo de energia; Respiração na
ausência de oxigénio: glicólise e tipos de fermentação; A teoria quimiosmótica e o papel das membranas na conversão de
energia; Fotossíntese e estrutura, diversidade e evolução dos plastídeo; Respiração aeróbica e estrutura e evolução das
mitocôndria; 
7 – Ciclo celular e a divisão celular

4.4.5. Syllabus:
1 - The cell
2 - The cell chemistry
3 - Structure and function of proteins
4 - Information flow
Nucleotides and nucleic acids; DNA structure; DNA duplication and repair mechanisms; DNA organization; RNA types and
function; RNA transcription and processing; Genetic code; Translation; Regulation of gene expression; Genetic
recombination;
5 - Internal organization and functioning of the cell
Biological membranes and their role in the cell / life; Membrane transport; Cytoskeleton; Core structure; Secretory system;
Lysosomes; Peroxisomes.
6 - Energy flow
Overview of the cells energy flow; Evolution of the processes involving energy flow; Breathing in the absence of oxygen:
glycolysis and types of fermentation; Chemosmotic theory and the role of membranes in energy conversion;
Photosynthesis and structure, diversity and evolution of plastids; Aerobic respiration and mitochondria structure and
evolution;
7 - Cell cycle and cell division

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos abordam os conceitos básicos e as mais recentes tecnologias para introduzir aos alunos o
conhecimento da célula, da sua importância como unidade de vida, e do seu funcionamento. Trata-se de uma disciplina
introdutória mas já muito robusta em conteúdos, que lhes irá lancar desafios mas ao mesmo tempo abrir perspetivas
sobre o fantástico mundo vivo.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus covers the basic concepts and the latest technologies to introduce students to the knowledge of the cell, its
importance as a unit of life, and its functioning. It is an introductory unit but already with a very robust content, which will
launch them challenges but at the same time will introduce them and open perspectives on the fantastic living world.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas expositivas com recurso a apresentações power point e interação com os alunos. Aulas práticas
laboratoriais "hands on".
A avaliação incluirá os seguintes componentes :
Frequências ou exame final
Frequências/ testes: 2 da parte teórica e 2 parte teórica prática. O estudante terá que ter a nota minimade 8/20 no primeiro
teste teórico e/ou teórico prático para poder ir às segundas frequências. 
Em alternativa às frequências o aluno pode ser avaliado por exame final que comprende uma componente teórica e uma
componente teórico prática.
Cálculo da nota final: (2xTeórica + 1xTeórico Prática) /3

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
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Theoretical classes will use power point presentations, or similar, and will promote the interaction with students. Hands-on
laboratory practical classes will be carried on.
The evaluation will include the following components:
Frequencies or final exam.
Frequencies / tests: 2 in the theoretical part and 2 in the practical part. The student must have a minimum score of 8/20 in
the first theoretical and / or practical theoretical test in order to be able to go to the second frequencies.
As an alternative to the frequencies the student can be evaluated by a final exam that includes a theoretical component
and a practical theoretical component.
Calculation of final grade: (2x Theoretical + 1x Practical Theoretical) / 3

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Alberts B et al (várias datas) Molecular Biology of the Cell várias ed. Alberts, Garland Science
Azevedo, C. and Sunkel, C; Biologia Celular e Molecular, Lidel, 2012
Bruce; Molecular biology of the cell

Mapa IV - Física I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Física I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 

Physics I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 FIS

4.4.1.3. Duração:
 semestre/semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 42 (T-21; TP-21)

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 Obrigatória
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4.4.1.7. Observations:
Mandatory

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Catarina Gasparinho Godinho Lobo (100%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Após a conclusão deste curso, o aluno deverá ser capaz de:
- Analisar as grandezas físicas em termos de unidades e dimensões.
- Analisar problemas elementares de movimento a uma, duas e três dimensões. Analisar, em particular, o movimento de
projéteis e o movimento circular.
- Aplicar as leis de Newton e o teorema do trabalho-energia cinética em problemas introdutórios comuns.
- Compreender conceitos introdutórios envolvidos na conservação do momento linear e da energia.
- Aplicar os princípios básicos relativos ao movimento harmónico simples.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
In the end, students should be able to:
- Analyze physical quantities in terms of units and dimensions.
- Analyze elementary movement problems in one, two and three dimensions. Analyze, in particular, the movement of
projectiles and circular movement.
- Apply Newton's laws and the kinetic work-energy theorem to common introductory problems.
- Understand introductory concepts involved in the linear momentum and energy conservation .
- Apply the basic principles of simple harmonic movement.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
-Grandezas físicas, unidades, análise dimensional
-Mecânica da Partícula
Movimento retilíneo e movimento no espaço.
Leis de Newton. Trabalho e energia.
Forças conservativas e dissipativas. Energia potencial. Curvas de energia potencial. Energia de ligação.
Oscilador harmónico.
Oscilações amortecidas e forçadas.
-Mecânica de Fluidos
Hidrostática
Hidrodinâmica. Viscosidade.
-Introdução à Elasticidade
Coeficientes elásticos. Lei de Hooke.
-Ondas
Ondas em meios materiais. Exemplos. Ondas progressivas e estacionárias. Equação de onda.
Ondas planas. Sobreposição de ondas: interferência construtiva e destrutiva.
Reflexão, refração, transmissão e difração de ondas – introdução.

4.4.5. Syllabus:
-Physical dimensions, units, dimensional analysis
- Particle Mechanics
Straight movement and movement in space.
Newton's laws. Work and energy.
Conservative and dissipative forces. Potential energy. Potential energy curves. Link energy.
Harmonic oscillator.
Damped and forced oscillations.
- Fluid Mechanics
Hydrostatic
Hydrodynamics. Viscosity.
-Introduction to Elasticity
Elastic coefficients. Hooke's law.
-Waves
Waves in material media. Examples. Progressive and stationary waves. Wave equation.
Flat waves. Overlapping waves: constructive and destructive interference.
Reflection, refraction, transmission and diffraction of waves - introduction.
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4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas de exposição e discussão dos temas abordados, apresentando exemplos para a compreensão dos
conceitos, leis e técnicas de cálculo. Aulas teórico-práticas de resolução de exercícios e problemas.
Frequência das aulas teórico-práticas.
Serão efetuados 2 testes de avaliação.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical classes for the presentation and discussion of the topics covered, presenting examples for understanding the
concepts, laws and calculation techniques. Theoretical-practical classes to solve exercises and problems.
Frequency of theoretical-practical classes.
Two written tests will be done.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As aulas teóricas são essencialmente explanativas para dar aos alunos os conceitos básicos da Física, muito aplicados ao
setor florestal. Estas aulas servem também de estímulo e para desmistificar a complexidade da Física. 
A componente prática permite consolidar conceitos da teórica e assim atingir os objetivos propostos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Theoretical classes are mainly explanatory in order to give students the basic concepts of Physics, very applied to the
forestry sector. These classes are also to stimulate students and to demystify the complexity of Physics.
The practical component allows to consolidate the theoretical concepts and thus achieve the proposed objectives.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Marcelo Alonso e Edward J. Finn; Física, Escolar Editora, 2012. ISBN: 9789725922965
R. Resnick; Física. ISBN: 85-216-0299-5 Vol. 1
Robert Resnick; Física. ISBN: 85-216-0077-1 Vol. 2
Paul A. Tipler; Physics for scientists and engineers. ISBN: 978-0-7167-8964-2

Mapa IV - Fisiologia Vegetal

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Fisiologia Vegetal

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Plant Physiology

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 BIO

4.4.1.3. Duração:
 semestre/ semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
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162

4.4.1.5. Horas de contacto:
42 (T=24; PL=18)

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
Obrigatória

4.4.1.7. Observations:
Mandatory

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria Fernanda da Silva Fidalgo Ferro de Beça (40%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Paula Maria Vieira de Melo Gomes (30%)
Armando Jorge Gomes Teixeira (30%)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A frequência da Unidade curricular deverá permitir aos estudantes terem competência e capacidade para:
•Compreender a importância das plantas na sociedade atual;
•Mostrar conhecimento sobre a importância da água para o crescimento e desenvolvimento vegetal;
•Explicar os sistemas de transporte na planta e como são regulados;
•Explicar como as plantas detetam e respondem a alterações na qualidade e quantidade de luz;
•Reconhecer quais os nutrientes minerais essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas, mobilidade e
função;
•Mostrar conhecimento sobre as fitohormonas e a sua importância como fatores de crescimento e sinais endógenos
mediadores nas adaptações a stresses e a alterações sazonais;
•Reconhecer os principais fatores de stresse abiótico a que as plantas estão expostas;
•Compreender o potencial da biotecnologia vegetal, os seus usos e aplicações. 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
In the end students have the capacity to:
• Understand the importance of plants in today's society;
• Show knowledge about the importance of water for plant growth and development;
• Explain the plant transportation systems and its regulation;
• Explain how plants detect and respond to changes in the light quality and quantity;
• Recognize which mineral nutrients are essential for plant growth and development, mobility and function;
• Show knowledge about phytohormones and their importance as growth factors and mediating endogenous signs in
adaptations to stresses and seasonal changes;
• Recognize the main abiotic stress factors to which plants are exposed;
• Understand the potential of plant biotechnology, its uses and applications.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Equilíbrio hídrico nas plantas. Potencial hídrico e comportamento osmótico. Água no contínuo solo-planta-atmosfera.
Mecanismo de controlo dos estomas e sinais ambientais de regulação. Translocação no floema: Teoria do fluxo em massa.
Fotomorfogénese mediada pela luz vermelha e azul. Fitocromo. Adaptação a alterações da luz e influência na germinação
de sementes. Respostas e fotorrecetores à luz azul.
Nutrientes minerais. Critérios de essencialidade. Elementos essenciais e sua classificação. Soluções nutritivas e culturas
sem solo. Função e mobilidade dos nutrientes e sintomatologia de carência. Métodos histoquímicos e bioquímicos de
diagnose de carências.
Crescimento e desenvolvimento das plantas. Fitohormonas. Efeitos fisiológicos e aplicações práticas.
Fisiologia da floração. Conceito e influência dos fatores ambientais.
Culturas de células vegetais. Culturas in vitro.
Respostas a stresses abióticos. 
Dormência e germinação de sementes.
Senescência foliar.

4.4.5. Syllabus:
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Water balance in plants. Water potential and osmotic behavior. Water in the soil-plant-atmosphere continuum. Stoma
control mechanism and environmental regulation signals. Phloem translocation: Mass flow theory.
Photomorphogenesis mediated by red and blue light. Phytochrome. Adaptation to changes in light and influence on seed
germination. Responses and photoreceptors to blue light.
Mineral nutrients. Essentiality criteria. Essential elements and their classification. Nutritional solutions and crops without
soil. Function and mobility of nutrients and deficiency symptoms. Histochemical and biochemical methods for diagnosing
deficiencies.
Plant growth and development. Phytohormones. Physiological effects and practical applications.
Flowering physiology. Concept and influence of environmental factors.
Plant cell cultures. In vitro cultures.
Responses to abiotic stresses.
Seed dormancy and germination.
Leaf senescence.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A Fisiologia Vegetal é uma disciplina que introduz os alunos na dinâmica interna das plantas e lhes dá a conhecer os
principais processos que suportam a vida. Trata-se de uma UC com algum grau de dificuldade, pelo que os conteúdos são
densos mas cuidadosamente escolhidos para garantir que os objetivos dessa descoberta são efetivamente alcançados.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Plant Physiology is a discipline that introduces students to the internal dynamics of plants and gives them knowledge of
the main processes that support life. It is a UC with some degree of difficulty, so the contents are dense but were chosen to
ensure that the objectives of this discovery are achieved.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas de natureza expositiva-interrogativa apoiadas em projeções de PowerPoint.
Aulas práticas que proporcionam a aquisição de competências específicas, designadamente as que resultam da execução
de trabalhos práticos experimentais.
Aulas obrigatórias.
A calendarização das aulas práticas, bem como o conjunto de procedimentos para cada trabalho laboratorial, estão
disponíveis para os estudantes na página web da UC.
Os estudantes têm de optar por uma modalidade de avaliação de conhecimentos - exame final (I) OU avaliação distribuída
(II):
I. Exame final escrito (componente Teórica e componente Teórico-Prática)
- Exame teórico (T), 20 val.ores
- Exame teórico-prático (TP), 16 valores
- Apresentação e discussão de um trabalho prático, a definir, realizado durante as aulas práticas (AP), 4 valores
Nota Final – [2T+(TP+AP)]/3

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical classes of an expositive-interrogative nature supported by PowerPoint.
Practical classes that provide the acquisition of specific skills, namely those that result from the execution of practical
experimental work.
Compulsory classes.
The schedule of practical classes, as well as the set of procedures for each laboratory work, are available to students on
the UC website.
Students must opt   for a knowledge assessment modality - final exam (I) OR distributed assessment (II):
I. Final written exam (Theoretical component and Theoretical-Practical component)
- Theoretical exam (T), 20 values
- Theoretical-practical exam (TP), 16 values
- Presentation and discussion of a practical work, to be defined, carried out during the practical classes (AP), 4 values
Final Note - [2T + (TP + AP)] / 3

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As aulas teóricas fornecem aos alunos os conceitos fundamentais da fisiologia das plantas. As aulas práticas pretendem
consolidar conceitos e trabalhar muitos deles, estimulando uma pesquisa individual que amplie a informação que lhes é
fornecida.
Acredita-se que desta forma pode ser mais eficiente atingir os objetivos a que a unidade curricuar se propõe.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Theoretical classes provide students with the fundamental concepts of plant physiology. Practical classes aim to
consolidate concepts and work on many of them, stimulating individual research that expands the information that is
provided to them.
It is believed that in this way it can be more efficient to achieve the objectives to which this unit aims.
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4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bibliografia Obrigatória
Taiz Lincoln; Plant physiology. ISBN: 9780878935659
Buchanan Bob B. 340; Biochemistry & molecular biology of plants. ISBN: 978-0-470-71421-8

Bibliografia Complementar
Taiz Lincoln 340; Plant physiology and development. ISBN: 9781605352558

Mapa IV - Fundamentos de Matemática

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Fundamentos de Matemática

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 

Introduction to Mathematics

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 MAT

4.4.1.3. Duração:
 semestre/ semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 42 (T-21; TP-21)

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 Obrigatória

4.4.1.7. Observations:
 Mandatory

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Fernando Jorge Soares Moreira (50%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Maria do Rosário Machado Lema Sinde Pinto (50%)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Pretende-se que o estudante:

 - domine algumas técnicas básicas da álgebra linear (operações com matrizes, resolução de sistemas lineares) e que
reconheça algumas das suas aplicações;

 - domine algumas técnicas básicas do cálculo diferencial e integral de uma variável (cálculo de derivadas, primitivas e
integrais, resolução de equações diferenciais) e que reconheça algumas das suas aplicações. 

 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 It is intended that the student:

 - be able to identify and use some basic techniques of linear algebra (operations with matrices, solving linear systems) and
recognize some of its applications;

 - be able to identify and use some basic techniques of differential and integral calculus of a variable (calculating
derivatives, primitives and integrals, solving differential equations) and recognizing some of its applications.
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4.4.5. Conteúdos programáticos:
I - Álgebra Linear
1. Matrizes reais; operações com matrizes.
2. Sistemas de equações lineares; eliminação Gaussiana; caraterística de uma matriz; inversão de matrizes.
3. Cadeias de Markov como modelo matemático; cadeia regular e vetor de estados estacionário.

II - Cálculo
4. Funções polinomiais, exponenciais, logarítmicas, e trigonométricas (revisões). Funções trigonométricas inversas e suas
derivadas; regra de L'Hôpital. 
5. Primitivação por substituição, mudança de variável e por partes; primitivação de funções racionais.
6. Área e integral definido; Teorema Fundamental do Cálculo; área de regiões limitadas por curvas; integrais impróprios.
7. Equações diferenciais de primeira ordem: separáveis ou lineares.
8. Exemplos de modelação por equações diferenciais. 

4.4.5. Syllabus:
I - Linear Algebra
1. Real matrices; matrix operations.
2. Linear equations Systems; Gaussian elimination; characteristic of a matrix; matrix inversion.
3. Markov chains as a mathematical model; regular chain and stationary state vector.

II - Calculation
4. Polynomial, exponential, logarithmic, and trigonometric functions (revisions). Inverse trigonometric functions and their
derivatives; L'Hôpital rule.
5. Primitivation by substitution, change of variable and by parts; primitivation of rational functions.
6. Area and defined integral; Fundamental Theorem of Calculus; area of   regions bounded by curves; improper integrals.
7. First order differential equations: separable or linear.
8. Examples of differential equation modeling.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A Matemática é estruturante para um curso de Engenharia. Ela é fundamental para melhor estudar e compreender os
ecossistemas florestais e os seus recursos. Este carácter de aplicação é sempre reforçado mesmo nos conteúdos mais
clássicos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Mathematics is structuring for an Engineering course. It is essential to better study and understand forest ecosystems and
their resources. This application character is always reinforced even in the most classic content.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Aulas teóricas: exposição da matéria e apresentação de exemplos.
2. Aulas teórico-práticas: resolução de exercícios pelos estudantes com apoio dos docentes; os exercícios são publicados
antecipadamente para estimular o trabalho.
3. Horário regular de atendimento para apoio e esclarecimento de dúvidas.
4. Além da bibliografia indicada, são disponibilizados no moodleUP slides com notas das aulas teóricas, exercícios.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
1. Theoretical classes: presentation of the subject and presentation of examples.
2. Theoretical-practical classes: resolution of exercises by students with support from teachers; exercises are published in
advance to encourage previous work, by students.
3. Regular service hours for support and clarification of doubts.
4. In addition to the indicated bibliography, slides with notes from the theoretical classes, exercises are available in
moodleUP.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As teóricas apresentam os conceitos teóricos mais relevantes que importa que os alunos dominem. O material e a
dinâmica das aulas tenta ser estimulante para anular possíveis dificuldades dos alunos.
As aulas práticas são fundamentais para consolidar conhecimentos e ajudar a compreender a teórica.
É nesta divisão e convergência de esforço que se espera atingir os objetivos definidos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Theoretical classes present the most relevant theoretical concepts that students need to master. The material and
dynamics of the classes try to be stimulating to cancel possible difficulties of the students.
Practical classes are essential to consolidate knowledge and help to understand the theoretical.
It is in this shared approach and convergence of effort that we hope to achieve the defined objectives.
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4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bibliografia Obrigatória
J. Stewart; Cálculo - Volumes I e II, Pioneira Thomson Learning, 2006 (Parte I - cálculo)
W. Nicholson; Álgebra Linear, McGraw-Hill, 2006 (Parte II - álgebra linear)
Anton Howard; Calculus. ISBN: 0-471-48273-0
Anton Howard; Álgebra linear com aplicações. ISBN: 978-85-7307-847-3

Bibliografia Complementar
F. Ayres e E. Mendelson; Schaum's Outline of Calculus, McGraw-Hill, 1999 (Parte I - cálculo)
G. Barker e H. Schneider; Matrices and Linear Algebra, Dover, 1989 (Parte II - álgebra linear)
M. Delgado e E. Mirra; Elementos de Matemática I, 2007

Mapa IV - Introdução à Microbiologia

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Introdução à Microbiologia

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Introduction to Microbiology

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 BIO

4.4.1.3. Duração:
 semestral /semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 42 (T-21; P-21)

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 Obrigatória

4.4.1.7. Observations:
 Mandatory

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 José Américo Pereira de Sousa (50%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Olga Maria Oliveira da Silva Lage (50%)

 

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Abordar tópicos fundamentais da biologia das bactérias, arqueias, fungos e líquenes.

 Executar e discutir trabalhos práticos relacionados com a biologia destes organismos.
 No final da disciplina, os alunos com aproveitamento deverão possuir noções fundamentais sobre a biologia das

bactérias, das arqueias, dos fungos e dos líquenes, e saber executar experiências básicas nestas áreas.
 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
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To address crutial topics in the biology of bacteria, archaea, fungi and lichens.
To perform and discuss practical work related to the biology of these organisms.
At the end of the unit, successful students must have fundamental notions about the biology of bacteria, archaea, fungi
and lichens, and know how to perform basic experiments in these areas.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Teórica
Introdução à Microbiologia.
Bactérias e arqueias.
Morfologia dos microrganismos. 
Nutrição microbiana. Cinética do crescimento microbiano. Curva de crescimento. Culturas sincronizadas. Controlo do
crescimento microbiano. Mecanismos e espectro de acção de antibióticos e análogos de fatores de crescimento.
Metabolismo microbiano. Fontes de energia. Respiração aeróbica e anaeróbica. Fermentações. Metabolismo
quimiolitotrófico. Fotossíntese.
Genética microbiana.
Ciclos biogeoquímicos.
Fungos. Características fundamentais. Estruturas somáticas e reprodutoras. Ciclos de vida. 
Cogumelos venenosos, alucinogénicos, comestíveis e medicinais
Micotoxinas e micotoxicoses. Microbiologia da água, do solo e de ambientes poluídos.
Líquenes

Prática
Meios de cultura.
Ubiquidade dos microrganismos.
Observação a fresco e coloração de células bacterianas.
Cinética do crescimento bacteriano.
Testes bioquímicos, meios seletivos e diferenciais.
Análises de águas.
Ciclo do azoto.
Observação de fungos.

4.4.5. Syllabus:
Theoretical:
Introduction to Microbiology.
Bacteria and archaea.
Morphology of microorganisms.
Microbial nutrition. Kinetics of microbial growth. Growth curve. Synchronized cultures. Control of microbial growth.
Mechanisms and spectrum of action of antibiotics and analogs of growth factors.
Microbial metabolism. Energy sources. Aerobic and anaerobic breathing. Fermentations. Chemolithotrophic metabolism.
Photosynthesis.
Microbial genetics.
Biogeochemical cycles.
Fungi. Fundamental characteristics. Somatic and reproductive structures. Life cycles.
Poisonous, hallucinogenic, edible and medicinal mushrooms
Mycotoxins and mycotoxicoses. Microbiology of water, soil and polluted environments.
Lichens

Practice:
Culture mediums.
Ubiquity of microorganisms.
Fresh observation and staining of bacterial cells.
Kinetics of bacterial growth.
Biochemical tests, selective and differential means.
Water analysis.
Nitrogen cycle.
Fungus observation.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A microbiologia introduz os alunos a uma mundo fantástico e constitui-se como uma ferramenta de biotecnologia em si
mesmo. Os conteúdos seleccionados permitem aos alunos entrar neste mundo e perceber, por exemplo, como podem ser
fundamentais para ter abordagens mais próximas da sustentabilidade na promoção da fertilidade dos solos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Microbiology introduces students to a fantastic world and constitutes itself as a tool of biotechnology in itself. The
selected contents allow students to enter this world and understand, for example, how they can be fundamental to have
approaches closer to sustainability in promoting soil fertility.
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4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas faz-se uma exposição da matéria, sempre que possível de forma interativa com os alunos. Nas aulas
práticas, são realizadas, pelos próprios alunos, experiências representativas da temática da disciplina. Os resultados são
discutidos no fim de cada experiência. Os alunos têm à sua disposição um guia dos trabalhos práticos, com a descrição
de todas as experiências, e bibliografia fundamental de apoio às experiências. No sistema Sigarra-FCUP disponibilizam-se
elementos complementares para o estudo das matérias das aulas teóricas e práticas.
Corresponde à do exame final escrito, que tem uma duração de 2 horas.
Não existem exames orais.
O exame final incide sobre a matéria lecionada nas aulas teóricas e nas aulas práticas.
A cotação das perguntas sobre a matéria das aulas práticas é 6 valores e da matéria das aulas teóricas é de 14 valores.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
In the theoretical component an exposition of the subject is made, whenever possible in an interactive way with the
students. In practical classes, experiments are carried out by the students, representing the subject of the discipline. The
results are discussed at the end of each experiment. Students have at their disposal a guide of practical work, with the
description of all the experiences, and a fundamental bibliography to support the experiences. In the Sigarra-FCUP system,
complementary elements are available for the study of the subjects of the theoretical and practical classes.
Corresponds to the final written exam, which lasts 2 hours.
There are no oral exams.
The final exam focuses on the subject taught in the theoretical and practical classes.
The quotation for questions on the subject of practical classes is 6 values   and the matter for theoretical classes is 14
values.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que mesmo as aulas téoricas sejam muito aplicadas e se interliguem de forma intensa com as práticas. Sendo
a microbiologia uma ferramenta fundamental para se trabalhar no contexto da Engenharia e Biotecnologia Florestal, há
noção de que se trata de uma disicplina fundamental no contexto da licenciatura e da prática profissional. As aulas
aplicadas vão ser constantes para conseguir estimular os alunos a atingirem os objetivos definidos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
It is intended that even the theoretical classes are applied and related intensely with the practices. As microbiology is a
fundamental tool to work in the context of Forest Engineering and Biotechnology, it is assumed that this is a fundamental
discipline in the context of this undergraduate and professional practice. The applied classes will be constant to be able to
stimulate students to reach the defined goals.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CANAS FERREIRA, W., SOUSA, J. C. & LIMA, N. 2010. MICROBIOLOGIA. Lidel. 
COWAN, M. K. & TALARO, P. K. (eds.) 2006. MADIGAN, M. T., MARTINKO, J. M., DUNLAP, P. & CLARCK, D. 2008. BROCK
BIOLOGY OF MICROORGANISMS. Prentice-Hall International; 12.ª edição. 
WEBSTER, J. & WEBER, R. W. S. 2007. INTRODUCTION TO FUNGI. Cambridge University Press; 3.a edição; Cambridge;
841 pg. WILLEY; J., SHERWOOD, L. & WOOLVERTON, C. 2008. PRESCOTT, HARLEY, KLEIN’S MICROBIOLOGY. McGraw-
Hill.

Mapa IV - Biologia das Plantas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Biologia das Plantas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Plant Biology

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 BIO

4.4.1.3. Duração:
 semestral semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162
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4.4.1.5. Horas de contacto:
42 (T-21; PL-21)

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
Obrigatória

4.4.1.7. Observations:
Mandatory

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
José Joaquim Saraiva Pissarra (50%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Sílvia Vieira de Almeida Coimbra (50%)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular pretende constituir uma primeira abordagem à biologia vegetal, destinando-se a alunos das
ciências da vida.
Apresentada numa perspetiva global, dá ênfase a assuntos como a morfologia e estrutura das plantas, incluindo tipos de
células, tecidos e sistemas tecidulares, a reprodução e o desenvolvimento.
Aborda também a vasta diversidade vegetal e o modo como as plantas evoluíram e modificaram a Terra.
Por outro lado pretende proporcionar experiência ao nível do estudo prático da morfologia, estrutura e diversidade de uma
grande variedade de espécies de plantas autóctones.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This unit gives a first approach to plant biology, aimed at students of life sciences.
Presented in a global perspective, it emphasizes subjects such as plant morphology and structure, including cell types,
tissues and tissue systems, reproduction and development.
It also addresses the vast plant diversity and the way plants evolved and modified the Earth.
On the other hand, it intends to provide experience in the practical study of the morphology, structure and diversity of a
wide variety of species of native plants.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
As plantas são fundamentais à manutenção da vida na terra e a base da produção agrícola.
A Biologia das Plantas é uma disciplina propedêutica de largo espectro que inclui o estudo da morfologia, anatomia e
estrutura, evolução e diversidade das plantas. Assim, inclui um conjunto de temas que vão desde o estudo da estrutura
das plantas, incluindo os tipos de células, tecidos e sistemas, ao desenvolvimento dos tecidos primários e secundários,
passando pelo estudo da estrutura vegetativa e dos órgãos reprodutores das plantas; nesta disciplina é feito, ainda, o
estudo da morfologia comparada e dos ciclos de vida das Embryophyta. O estudo da diversidade vegetal é continuado
com a discussão dos princípios e métodos de sistemática contemporânea incluindo as principais escolas de classificação,
filogenética, e identificação das famílias mais importantes da flora, tanto a nível teórico como laboratorial.

4.4.5. Syllabus:
Plants are fundamental to the maintenance of life on the land and the basis of agricultural production.
Plant Biology is a propaedeutic discipline with a wide spectrum that includes the study of plant morphology, anatomy and
structure, evolution and diversity. Thus, it includes a set of topics ranging from the study of plant structure, including cell
types, tissues and systems, to the development of primary and secondary tissues, including the study of the vegetative
structure and reproductive organs of plants; in this discipline, the study of the comparative morphology and life cycles of
Embryophyta is also carried out. The study of plant diversity is continued with the discussion of the principles and
methods of contemporary systematics including the main schools of classification, phylogenetics, and identification of the
most important families of flora, both at a theoretical and laboratory level.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta é mais uma disciplina introdutório não só relevante para as disciplinas de Biotecnologia para também para a
Engenharia Florestal. É fundamental que os licenciados dominem os conteúdos aqui leccionados.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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This is yet another introductory subject not only relevant to the subjects of Biotechnology but also to Forest Engineering.
It is essential that licensees master the content taught here.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas - Método expositivo-interrogativo, com apoio em projeções de imagens e esquemas.
Aulas práticas - Realização de trabalhos práticos sobre temas do programa.
Avaliação por exame final
Exame final escrito sobre as componentes Teórica (T) e Prática (P).
Avaliação T = 20 valores
Avaliação P = 20 valores
Classificação final = (T+P)/2

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical classes - Expository-interrogative method, supported by projections of images and diagrams.
Practical classes - Ppractical work on program topics.
Evaluation by final exam
Final written exam on Theoretical (T) and Practical (P) components.
Evaluation T = 20 points
Evaluation P = 20 points
Final classification = (T + P) / 2

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As aulas teóricas são mais expositivas e tentam introduzir os alunos a conceitos teóricos, estimulando-os para um mais
intenso trabalho de pesquisa individual. A prática está em estreita ligação com a teórica. Esta unidade curricular já
usufruiu de conceitos de disciplinas anteriores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Theoretical classes are more expository and try to introduce students to theoretical concepts, stimulating them for a more
intense work of individual and autonumous research. The practice is in close connection with the theoretical. This
curricular unit has already used concepts from previous subjects.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Dickison William C.; Integrative plant anatomy. ISBN: 978-0-12-215170-5
Esau Katherine; Plant Anatomy
Walter S. Judd, Christopher S. Campbell, Elizabeth A. Kellog, Peter F. Stevens, Michael J. Donoghue; Systematics - A
phylogentic approach, Sinauer Associates, 1999. ISBN: 13: 978-0878934072

Mapa IV - Ciências do Solo

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Ciências do Solo

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Soil Sciences

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 QUI

4.4.1.3. Duração:
 semestre/ semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 42 (T-21; PL-21)

4.4.1.6. ECTS:
 6
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4.4.1.7. Observações:
 Obrigatória

4.4.1.7. Observations:
 Mandatory

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Joaquim Carlos Gomes Esteves da Silva (100%)

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):
 O objetivo geral desta unidade curricular é fornecer os conhecimentos básicos de ciência do solo sob uma perspetiva

agrária, incluindo os processos pedogénicos assim como todos os fatores geológicos, físicos, químicos e biológicos
envolvidos que determinam a sua qualidade e fertilidade. Para atingir este objetivo geral, preconizam-se os seguintes
objetivos específicos:

 - Identificar os diferentes fatores geológicos, físicos, químicos, climáticos e biológicos que determinam a formação e a
existência de diferentes tipos de solos, e que posteriormente governam os processos biológicos que neles ocorrem;

 - Conhecer a taxonomia de solos e o sistema internacional de classificação de solos;
 - Reconhecer as principais funções e serviços prestados pelo ecossistema solo;

 - Adquirir a capacidade de avaliar diferentes parâmetros característicos do solo;
 - Adquirir capacidade básicas de controlar a produtividade agrícola dos solos.

 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The main goal of this unit is to provide the basic knowledge about soil science from an agronomic/forestry perspective,

including the pedogenic processes as well as all the geological, physical, chemical and biological factors involved that
determine their quality and fertility. To achieve this general goal, the following specific objectives are recommended:

 - Identify the different geological, physical, chemical, climatic and biological factors that determine the formation and
existence of different types of soils, and that subsequently govern the biological processes that occur in them;

 - Know the soil taxonomy and the international soil classification system;
 - Recognize the main functions and services provided by the soil ecosystem;

 - Acquire the ability to evaluate different soil characteristic parameters;
 - Acquire basic skills to control agricultural productivity of soils.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 TEÓRICA

1 - Serviços ecossistemas dos solos.
 Os solos e o crescimento das plantas; o fornecem de água e matérias-primas; modificam a atmosfera.

 A vida do solo.
 Os horizontes do solo.

 Os constituintes minerais e orgânicos dos solos.
 

2 - Formação e classificação de solos
 4 - Arquitetura do solo e propriedades físicas

 5 - Água do solo: características e comportamento
 6 - Aeração e temperatura do Solo

 7 - Troca iónica em solos
 8 - Acidez do solo

9 - Alcalinidade, salinidade e sodicidade
 10 - Matéria orgânica do solo

 11 – Azoto, Fósforo, Potássio, Enxofre, Cálcio, Magnésio e Micronutrientes
 

PRÁTICA
 - Humidade e matéria orgânica do solo.

 - Cor e Textura do solo.
 - pH e condutividade elétrica do solo.

 - Concentração de nutrientes no solo
 - Carbono orgânico total (COT). Fracionamento do COT em ácidos húmicos e fúlvicos.

 - Carga do solo. Capacidade de permuta catiónica (CPC)
 - Minhocas no solo.

- Germinação e viabilidade das sementes.
 - Crescimento das plantas.

 - Toxicidade do alumínio.
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4.4.5. Syllabus:
 THEORETICAL

 1 - Soil ecosystem services.
 Soils and plant growth; o supply water and raw materials; modify the atmosphere.

 Soil life.
The horizons of the soil.
The mineral and organic constituents of soils.

 
2 - Soil formation and classification

 4 - Soil architecture and physical properties
 5 - Soil water: characteristics and behavior

 6 - Aeration and Soil Temperature
 7 - Ion exchange in soils

 8 - Soil acidity
 9 - Alkalinity, salinity and sodicity

 10 - Soil organic matter
 11 - Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Sulfur, Calcium, Magnesium and Micronutrients

 
PRACTICE

 - Moisture and soil organic matter.
 - Soil color and texture.

 - pH and electrical conductivity of the soil.
 - Concentration of nutrients in the soil

 - Total organic carbon (COT). Fractionation of COT in humic and fulvic acids.
 - Ground loading. Cation exchange capacity (CPC)

 - Earthworms in the soil.
 - Germination and seed viability.

 - Plant growth.
 - Aluminum toxicity.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 O solo é a base física que sustenta a vida. Ele é o suporte físico das plantas e tem uma série de multiplicas funções que

vão ser abordadas nesta disciplina. Os conteúdos tentam reforçar a importância do solo e fornecer informação que
permite à posteriori trabalhar conceitos de nutrição.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 Soil is the physical foundation that sustains life. It is the physical support of plants and has a series of multiple functions

that will be addressed in this discipline. The contents try to reinforce the importance of the soil and provide information
that allows posteriori to work on nutrition concepts.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A avaliação da disciplina de Ciências do Solo é efetuada com base nos seguintes parâmetros:

 - Exame final (60% da classificação);
 - Relatório de um dos trabalhos das aulas práticas correspondentes a cada uma das partes (40% da classificação) -

Grupos de 2 estudantes;
 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
 The evaluation of this unit is carried out based on the following parameters:

 - Final exam (60% of the classification);
 - Report of one of the works of the practical classes corresponding to each part (40% of the classification) - Groups of 2

students each;

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Além das aulas formais, fomenta-se a aprendizagem da interpretação correta das perguntas e da planificação das

respostas, através da prática de resposta a perguntas teóricas e resolução de problemas que visam também: (a) fomentar
o estudo ao longo do curso e, (b) ao adquirir conhecimentos, adquirir o gosto pelo tema e interesse pelos assuntos,
cimentando os conhecimentos adquiridos e melhorando a formação e os resultados finais. Enquadramento em pequenas
equipas (grupos de estudantes pré-definidos), com elaboração e apresentação de trabalhos práticos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
 Other than formal classes, learning to correctly interpret questions and plan responses is encouraged, through the

practice of answering theoretical questions and solving problems that also aim to: (a) foster study throughout the course,
and ( b) when acquiring knowledge, acquiring a taste for the theme and interest in the subjects, cementing the acquired
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knowledge and improving the training and the final results. Framing small teams (pre-defined groups of students), with
preparation and presentation of practical work.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Raymond R. Weil; Nyle C. Brady; The Nature and Properties of Soils, Pearson Higher Ed USA, 2017. ISBN: 9780133254488,
0133254488
John L. Havlin; Samuel L. Tisdale; Werner L. Nelson; James D.,; Soil Fertility and Fertilizers, Pearson Higher Ed USA, 2014.
ISBN: 9780135033739, 013503373X
Ashman, M.R., Puri, G; Essential Soil Science, Blackwell Publishing, 2002
Costa, J.B.; Caracterização e Constituição do Solo, Fundação Calouste Gulbenkian, Serviço de Educação e Bolsas, 2011.
ISBN: 978-972-31-0073-0
Wall, D.H., Bardgett, R.D., Behan-Pelletier, V., Herrick, J.E., Jones, T.H., Ritz, K., Six, J., Strong, D.R., van der Putten, W.H.;;
Soil Ecology and Ecosystem Services, Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-968816-6

Mapa IV - Ecologia

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Ecologia

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Ecology

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 BIO

4.4.1.3. Duração:
 semestre/ semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 42 (T-21; PL-21)

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 Obrigatória

4.4.1.7. Observations:
 Mandatory

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Isabel Maria Trigueiros de Sousa Pinto Machado (30%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 João José Pradinho Honrado (40%)

 Ruth Maria de Oliveira Pereira (30%)
 

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Os alunos irão adquirir as seguintes competências:

 Refletir de forma crítica sobre a bibliografia disponibilizada, sobretudo no que refere aos casos de estudo em ecologia;
 Recolher, analisar e discutir dados ecológicos, tendo por base os conhecimentos adquiridos;

 Utilizar equipamento de laboratório e de campo, de forma correta e com responsabilidade;
 Sugerir desenhos experimentais para diferentes situações problema.

 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
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Students will acquire the following skills:
Reflect critically on the available Literature references, especially with regard to case studies in ecology;
Collect, analyze and discuss ecological data, based on the knowledge acquired;
Use laboratory and field equipment correctly and responsibly;
Suggest experimental designs for different problem situations.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
PROGRAMA TEÓRICO
1ª Parte - Introdução à Ecologia
- A Ecologia e os grandes desafios societais
2ª Parte - Conceitos de Ecologia
- Fatores ecológicos abióticos
- Interações bióticas
- Ecologia das Populações, Comunidades e Ecossistemas
- Fluxos de energia, produtividade e ciclos biogeoquímicos
3ª Parte - Diversidade e alterações dos ecossistemas
- Ecologia do solo 
- Ecologia e diversidade dos ecossistemas 
- Biodiversidade e alterações climáticas
- Biodiversidade e invasões biológicas
4ª Parte - Ecologia e sociedade
- Biodiversidade e serviços de ecossistema
- Gestão e conservação dos recursos 

PROGRAMA PRÁTICO
1) Métodos de amostragem em ecologia;
2) Métodos de determinação da densidade populacional;
3) Desenhos de amostragem e sua definição em termos espaciais e temporais; 
4) Caracterização de matrizes ambientais (solos, água);
5) Métodos de ecologia funcional;
6) Desenhos experimentais para estudo de fatores bióticos e abióticos no crescimento das plantas.

4.4.5. Syllabus:
THEORETICAL COMPONENT
1st Part - Introduction to Ecology
- Ecology and major societal challenges
2nd Part - Concepts of Ecology
- Abiotic ecological factors
- Biotic interactions
- Ecology of Populations, Communities and Ecosystems
- Energy flows, productivity and biogeochemical cycles
3rd Part - Diversity and changes in ecosystems
- Soil ecology
- Ecology and diversity of ecosystems
- Biodiversity and climate change
- Biodiversity and biological invasions
4th Part - Ecology and society
- Biodiversity and ecosystem services
- Resource management and conservation

PRACTICAL COMPONENT
1) Ecology sampling methods;
2) Methods of determining population density;
3) Sampling designs and their definition in spatial and temporal terms;
4) Characterization of environmental matrices (soils, water);
5) Functional ecology methods;
6) Experimental designs for studying biotic and abiotic factors in plant growth.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A Ecologia é uma disciplina base muito relevante para fornecer informação e estimular os alunos para a prossecução dos
estudos. Percebendo esta relevância houve o máximo cuidado na escolha dos conteúdos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Ecology is a very relevant base discipline to provide information and encourage students to continue their studies.
Realizing this relevance, the utmost care was taken in the choice of content.
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4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas expositivas, usando apresentação dos conteúdos em powerpoint e vídeo.
Aulas práticas laboratoriais e de campo onde os estudantes têm a possibilidade de conduzir desenhos experimentais, em
que vão aplicar as metodologias apreendidas e recolher dados para validação de hipóteses.
Aulas de análise de dados.
CF=(exame*0,85) + (trabalho laboratorial)*0,15
No exame o peso de cada componente será:
Componente teórica: 12 valores.
Componente teórico-prática: 5 valores (inclui introduções teóricas dadas nas aulas práticas e calculos e discussão de
resultados dos trabalhos efetuados nestas aulas)
A componente prática é avaliada pelo trabalho de grupo e vale até 3 valores . A nota do trabalho laboratorial é reservada
até ao final do ano letivo seguinte, àquele em que foi realizado e avaliado.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical lectures, using powerpoint and video content.
Practical laboratory and field classes where students have the possibility to conduct experimental designs, in which they
will apply the learned methodologies and collect data to validate hypotheses.
Data analysis classes.
CF = (exam * 0.85) + (laboratory work) * 0.15
In the exam the weight of each component will be:
Theoretical component: 12 values.
Theoretical-practical component: 5 values   (includes theoretical introductions given in the practical classes and
calculations and discussion of the results of the work done in these classes)
The practical component is evaluated by group work and is worth up to 3 points. The laboratory work grade is reserved
until the end of the following academic year, the one in which it was carried out and evaluated.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Trata-se de uma discplina com forte ligação entre a teórica e a prática e muito assente em exemplos práticos, que
pretendem estimular os alunos para os conteúdos aqui tratados. A ecologia é a base de trabalho no contexto da
Engenharia e Biotecnologia Florestal, pelo que se perspetiva que esta seja uma unidade que consegue cativar facilmente
os alunos desta licenciatura, facilitando que os objetivos sejam facilmente atingidos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
It is a discipline with a strong link between theory and practice and based on practical examples, which aim to stimulate
students for the contents discussed here. Ecology is the basis of work in the context of Forest Engineering and
Biotechnology, so it is expected that this is a unit that manages to easily captivate the students of this degree, facilitating
that the objectives are easily achieved.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Molles Manuel C. Manuel Carl 1948-; Ecology. ISBN: 978-0-07-017168-8
S. Jeffery, C. Gardi, A. Jones, L. Montanarella, L. Marmo, L. Miko, K. Ritz, G. Peres, J. Römbke and W. H. van der Putten
(eds.); European Atlas of Soil Biodiversity, European Commission, Publications Office of the European Union,
Luxembourg. , 2010. ISBN: 9789279158063 (Disponível em:
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/maps/Biodiversity_Atlas/Download.cfm)
S. Jeffery, C. Gardi, A. Jones, L. Montanarella, L. Marmo, L. Miko, K. Ritz, G. Peres, J. Römbke and W. H. van der Putten
(eds.); European Atlas of Soil Biodiversity, European Commission, Publications Office of the European Union,
Luxembourg. , 2010. ISBN: 9789279158063 (Disponível em:
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/maps/Biodiversity_Atlas/Download.cfm)

Mapa IV - Fundamentos de Estatística

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Fundamentos de Estatística

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Fundamentals of Statistics

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 MAT

4.4.1.3. Duração:
 semestre/ semester
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4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 42(T-21; TP-21)

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 Obrigatória

4.4.1.7. Observations:
 Mandatory

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Maria Helena Pinto da Rocha Mena de Matos (50%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Teresa Maria de Gouveia Torres Feio Mendonça (50%)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Ser capaz de identificar as técnicas de Estatística Descritiva adequadas para organizar e sumariar um conjunto de

dados, e ser capaz de efetuar uma análise de dados básica com recurso ao Excel.
 2. Compreender os conceitos básicos e fundamentais de probabilidade e inferência estatística com ênfase nas aplicações

ao contexto agrário.
 3. Ser capaz de caracterizar variáveis aleatórias e as distribuições de probabilidade correspondentes. Compreender as

características e saber aplicar as distribuições binomial e normal na modelação de processos biológicos.
 4. Saber inferir sobre as características de uma população com base numa amostra, aplicando técnicas de estimação

pontual e intervalar.
 5. Compreender os procedimentos gerais e saber selecionar, aplicar e interpretar testes de hipóteses.

 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 1. Be able to identify the Descriptive Statistics techniques suitable to organize and summarize a set of data, and be able to

perform a basic data analysis using Excel.
 2. Understand the basic and fundamental concepts of probability and statistical inference with an emphasis on

applications to Agrarian contexts.
 3. Be able to characterize random variables and the corresponding probability distributions. Understand the characteristics

and know how to apply binomial and normal distributions in the modeling of biological processes.
 4. Know how to infer about the characteristics of a population based on a sample, applying point and interval estimation

techniques.
 5. Understand the general procedures and know how to select, apply and interpret hypothesis tests.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Breve introdução aos objetivos e metodologia da Estatística.

 2. Estatística Descritiva e análise exploratória dos dados: sumariação dos dados (tabelas, gráficos, medidas de localização
e dispersão) com recurso ao Excel. 

 3. Probabilidade: conceitos e propriedades elementares, probabilidade condicional e independência.
 4. Variáveis aleatórias: os casos discreto e contínuo, distribuição, média e variância, distribuições binomial e normal e

avaliação da normalidade.
 5. Distribuições por amostragem e teorema do limite central.

 6. Inferência estatística: intervalos de confiança (média, proporção, diferença de médias, diferença de proporções), testes
de hipóteses (aleatorização, t, qui-quadrado), ANOVA a 1 fator.

 

4.4.5. Syllabus:
 1. Brief introduction to the objectives and methodologies of Statistics.

 2. Descriptive statistics and exploratory data analysis: data summary (tables, graphics, measures of location and
dispersion) using Excel.

 3. Probability: elementary concepts and properties, conditional probability and independence.
 4. Random variables: discrete and continuous cases, distribution, mean and variance, binomial and normal distributions

and assessment of normality.
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5. Sampling distributions and central limit theorem.
6. Statistical inference: confidence intervals (mean, proportion, difference in means, difference in proportions), hypothesis
tests (randomization, t, chi-square), 1-factor ANOVA.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A estatística é uma disciplina que fornece ferramentas para o tratamento de dados transversais a todas as restantes. Os
conteúdos devem ser os básicos desta área de conhecimento, permitindo adquirir competências o mais amplas possíveis.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Statistics is a discipline that provides tools for the treatment of transversal data to all the others. The contents should be
the basics of this area of   knowledge, allowing you to acquire the widest possible skills.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos do programa são apresentados, em geral, nas aulas teóricas e, alguns tópicos específicos, nas aulas
teórico-práticas, recorrendo-se frequentemente a exemplos para ilustrar e motivar os conceitos e métodos abordados. São
resolvidos e discutidos exercícios e problemas das folhas nas aulas teórico-práticas.
Todo o material de apoio é disponibilizado na página da uc no MoodleUP.
1. Na época normal a classificação será a soma das classificações obtidas em 2 testes: 
Teste 1: terá a cotação de 8 valores e terá lugar durante o período de aulas, em data a combinar com os estudantes. 
Teste 2: terá a cotação de 12 valores e terá lugar num dos dias previstos para finalização da avaliação distribuída. 
2. Na época de recurso a classificação será a obtida num exame com a cotação de 20 valores. 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The program is presented to students in theoretical classes and, some specific topics, in theoretical-practical classes,
often using examples to illustrate and motivate the concepts and methods covered. Exercises and problems of sheets are
solved and discussed in theoretical-practical classes.
All support material is available on the uc page on MoodleUP.
1. In normal season the classification will be the sum of the classification obtained in 2 tests:
Test 1: will be priced at 8 values   and will take place during the period of classes, on a date to be agreed with the students.
Test 2: will be priced at 12 values   and will take place on one of the days scheduled for completion of the distributed
evaluation.
2. At the time of appeal, the classification will be the one obtained in an exam with the quotation of 20 values

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Mais uma vez as abordagens explanatórias das aulas teóricas consideram-se a forma mais eficiente de passar conceitos
teóricos estruturantes, para os alunos. Estas aulas tentam ser estimulantes para despertar o interesse dos alunos. As
aulas práticas ajudam a consolidar estes conceitos. Estas práticas tentam ser clarificadoras para que no conjunto os
objetivos sejam atingidos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Once again the explanatory approaches of the theoretical classes are assumed to be the most efficient way to pass
important theoretical concepts to the students. These classes try to be stimulating to arouse students' interest. Practical
classes help to consolidate these concepts. These practices try to be clarifying so that the objectives are achieved as a
whole.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bibliografia Obrigatória
Samuels Myra L.; Statistics for the life sciences. ISBN: 978-0-13-122811-5 0-13-122811-0
Pedrosa, António & Gama, Sílvio ; Introdução Computacional à Probabilidade e Estatística com Excel, Porto Editora, 2016.
ISBN: 978-972-0-01990-5

Bibliografia Complementar
Wild Christopher J.; Chance encounters. ISBN: 0-471-32936-3
W. W. Daniel & C. L. Cross; Biostatistics, a Foundation for Analysis in the Health Sciences, Wiley, 2013. ISBN: 978-1-118-
30279-8

Mapa IV - Fundamentos de Química

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Fundamentos de Química
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Fundamentals of Chemistry

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
QUI

4.4.1.3. Duração:
semestre/ Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
42 (T-21; P-21)

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
Obrigatória

4.4.1.7. Observations:
Mandatory

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria Agostinha Ribeiro de Matos (50%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Jorge Marques Gonçalves (50%)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objetivo principal de aprendizagem consiste em o estudante conseguir aplicar os conceitos básicos de Química numa
melhor compreensão de processos biológicos, bem como em trabalhos laboratoriais que venha a realizar.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The main goal of this unit is to apply the basic concepts of Chemistry in a better understanding of biological processes, as
well as in laboratory work that he may perform.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Matéria, energia e transformação. 
Átomos, moléculas, iões e reações químicas: estrutura do átomo; configuração eletrónica, tabela periódica e isótopos;
dos átomos aos iões e compostos iónicos inorgânicos.
Ligação química, geometria molecular e compostos de carbono: modelo de Lewis, ligação covalente e geometria
molecular; hibridação de orbitais atómicas, ligações sigma e pi em compostos de carbono; famílias de compostos
orgânicos.
Estados da matéria e interações intermoleculares.
Termodinâmica química.
Soluções ideais e não ideais; autoagregação de macromoléculas biológicas e membranas celulares; pressão osmótica e
osmose.
Equilíbrios ácido base em solução aquosa: conceito de ácido e de base; força de ácidos e de bases; soluções tampão;
titulações ácido-base; alguns tampões biológicos.
Reações de oxidação redução; células galvânicas e eletrolíticas, equação de Nernst e termodinâmica da reação de célula;
potenciais de membrana e transporte;reações redox e respiração celular.

4.4.5. Syllabus:
Matter, energy and transformation.
Atoms, molecules, ions and chemical reactions: structure of the atom; electronic configuration, periodic table and
isotopes; from atoms to ions and inorganic ionic compounds.
Chemical bond, molecular geometry and carbon compounds: Lewis model, covalent bond and molecular geometry;
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hybridization of atomic orbitals, sigma and pi bonds in carbon compounds; families of organic compounds.
States of matter and intermolecular interactions.
Chemical thermodynamics.
Ideal and non-ideal solutions; self-aggregation of biological macromolecules and cell membranes; osmotic pressure and
osmosis.
Acid-base equilibrium in aqueous solution: concept of acid and base; strength of acids and bases; buffer solutions; acid-
base titrations; some biological buffers.
Reduction oxidation reactions; galvanic and electrolytic cells, Nernst equation and cell reaction thermodynamics;
membrane and transport potentials, redox reactions and cell respiration.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Trata-se de uma disciplina básica que tem de ser apelativa e fornecer informação suficiente para alavancar outras
disciplinas posteriores. Os conteúdos foram escolhido dentro desta ótica.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:

It is a introdutory discipline that has to be appealing and provide enough information to leverage other disciplines later on.
The contents were chosen within this perspective.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas essencialmente expositivas. Os materiais de apoio são disponibilizados aos estudantes na plataforma da
disciplina. Um conjunto de questões/problemas são discutidos /resolvidos nas aulas práticas.
O estudante deve realizar dois testes.
O teste T1 tem lugar a meio do semestre e T2 é realizado no fim do semestre. A nota final NF é calculada da seguinte
forma:
NF = 0,50 x T1 + 0,50 T2
O estudante obtém aprovação, caso NF >9,5.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical classes are essentially expository. Support materials are available to students on the web course platform. A
set of questions / problems are discussed / solved in practical classes.
The student must take two tests.
The T1 test takes place in the middle of the semester and T2 is carried out at the end of the semester. The final score FS is
calculated as follows:
FS = 0.50 x T1 + 0.50 T2
The student obtains approval if FS> 9.5.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta unidade curricular segue o perfil mais comum na FCUP. Existem aulas teóricas expositivas, dadas de forma
estimulante e interativa com os alunos, a aque se seguem aulas práticas que são fundamentais para que a teoria se
perceba em toda a sua plenitude. Parece-nos que desta forma os objetivos serão mais facilmente alcançados por um
maior número de alunos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
This discipline follows the most common profile at FCUP. There are expository theoretical classes, given in a stimulating
and interactive way with the students, to which practical classes follow, which are fundamental for the theory to be fully
understood. It seems to us that in this way the objectives will be more easily reached by a larger number of students.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bibliografia Obrigatória
Chang Raymond; Química. ISBN: 972-9241-68-6
Atkins Peter; Chemical principles. ISBN: 0-7167-5701-X

Bibliografia Complementar
Chang Raymond; Physical chemistry for the biosciences. ISBN: 1-891389-33-5
Lehninger Albert L.; Biochemistry. ISBN: 0-87901-047-9

Mapa IV - Dendrometria

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Dendrometria
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Dendrometry

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
SIC

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
189

4.4.1.5. Horas de contacto:
50 (TP-50)

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Teresa de Jesus Fidalgo Fonseca

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):
Estudar as variáveis biométricas das árvores e florestas. Criar competências de medição e caraterização biométrica de
árvores e de povoamentos florestais

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To study the biometric variables of trees and forests. To create skills in measuring and characterizing biometrics of trees
and forest stands.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Medições florestais. Erros de medição e de observação. Áreas florestais e parcelas de estudo. Medição dos parâmetros
das árvores: diâmetro, altura, volume, forma e biomassa. Avaliação das variáveis dos povoamentos: estrutura, densidade,
altura média, altura dominante, qualidade da estação, volume e biomassa

4.4.5. Syllabus:
Forest measurements. Measurement and observation errors. Forest areas and sampling plots. Measurement of tree
parameters: diameter, height, volume, taper and biomass. Evaluation of stand variables: structure, density, average height,
dominant height, site quality, volume and biomass

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O programa da Unidade curricular aborda os aspetos mais importantes das variáveis da árvore e do povoamento florestal
de forma a que possa responder às necessidades do licenciado em Engenharia Florestal ao nível da recolha de dados e
caraterização dos atributos físicos das árvores e dos povoamentos. Esta unidade curricular é complementar de outras
unidades curriculares: Inventário Florestal e Gestão Florestal. A devida articulação entre conceitos teóricos de
Dendrometria, com aulas de campo na floresta e aulas práticas com acesso a computadores e aplicações informáticas de
gestão florestal fornecem aos alunos as bases necessárias à implementação autónoma de trabalhos de medição florestal e
tratamento de dados.
A realização de trabalhos de campo e de tratamento e análise de dados confere experiência aos alunos. Nas aulas de
campo é utilizada uma grande variedade de instrumentos de medição sustentando a aquisição de competências no
domínio das avaliações dendrométricas.
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4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The program addresses the most important aspects of the tree and stand variables in order to meet the needs of the
graduate in Forest Engineering at the level of data collection and characterization of the physical attributes of trees and
stands. This curricular unit is complementary to other curricular units: Forest Inventory and Forest Management. The
proper articulation between theoretical concepts of Dendrometry, with field classes in the forest and practical classes with
access to computers and computer lab applications of forest management provide the students with the necessary basis
for autonomous implementation of forest measurement and data processing.
The realization of field work and data processing and analysis gives experience to the students. In the field classes a wide
variety of measurement instruments are used to support the acquisition of skills in dendrometric assessments.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino envolvem aulas de exposição de conceitos teóricos, aulas de campo - com protocolos de
medição – que permitem a familiarização e o uso dos seguintes instrumentos: fitas métricas, distanciómetros, bússolas,
clinómetros, fitas de diâmetros, sutas de braços, medidores de espessura de casca, dendrómetros, relascópio de
Bitterlich, hipsómetros (Blume-Leiss, Suunto, Haga, Vertex), prismas de área basal, verrumas. Existem ainda aulas
laboratoriais de aplicações informáticas.
A avaliação assenta num conjunto de elementos que incluem trabalhos práticos, 2 testes e a avaliação individual de
desempenho. Os trabalhos são propostos e realizados ao longo do semestre seguindo os conteúdos programáticos. A
avaliação de desempenho é realizada em sessão de campo, no final do semestre.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodologies involve lectures on theoretical concepts, field classes - with measurement protocols - which
allow the familiarization and use of the following instruments: measuring tapes, compasses, clinometers, diameter tapes,
dendrometers, Bitterlich's relascope, hipsometers (Blume-Leiss, Suunto, Haga, Vertex), basal area prisms, increment
boring. There are also laboratory classes of computer applications.
The evaluation is based on a set of elements including practical work, 2 tests and individual performance evaluation. The
work is proposed and performed throughout the semester following the programmatic contents. The performance
evaluation is carried out in a field session at the end of the semester

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
C.P. Marques, T.F. Fonseca, J.C. Duarte. 2017. Guia Prático de Avaliações Florestais: Dendrometria. Sílabas e Desafios,
Faro. 230p. ISBN: 978-989-8842-17-6

Mapa IV - Estrutura e Propriedades da Madeira

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Estrutura e Propriedades da Madeira

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Wood Structure and Properties of Wood Products

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 SIC
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4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
189

4.4.1.5. Horas de contacto:
50 (TP- 50)

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria Emília Calvão Moreira da Silva

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):
Conhecer a anatomia macroscópica e microscópica da madeira.
Identificar a madeira de resinosas e folhosas. Adquirir conhecimento da madeira das principais espécies que compõem a
floresta portuguesa e das exóticas com maior interesse comercial.
Adquirir conhecimentos sobre as propriedades físicas e mecânicas da madeira e da cortiça.
Compreender os principais aspetos inerentes ao uso da madeira e da cortiça e relacioná-las com as propriedades desses
materiais
Conhecer as principais origens de variação das características e propriedades da madeira e compreender de que forma as
práticas silvícolas podem ser determinantes dessas mesmas propriedades

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Know the macroscopic and microscopic wood anatomy.
Identify softwood and hardwood. Acquire knowledge of the wood of the main species that make up the Portuguese forest
and exotic species with greater commercial interest.
Acquire knowledge of the physical and mechanical properties of wood and cork.
Understand the main aspects inherent to the use of wood and cork and relate them to the properties of these materials
Knowing the main sources of variation of wood properties and understand how forest management can determine these
properties.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Anatomia da Madeira:
- Introdução à anatomia da madeira: Grandes grupos de madeiras: Resinosas/ Folhosas; características comuns a todas
as madeiras;
-Fisiologia de formação do lenho - Aspetos gerais
- Características macroscópicas da madeira: Anéis de crescimento; Cerne e Borne; Fio e Veio da madeira; Nós; Planos da
madeira - Anisotropia macroscópica da Madeira
- Estrutura das resinosas: Características macroscópicas e microscópicas
- Estrutura das folhosas: Características macroscópicas e microscópicas.
Propriedades da Madeira:
- Higroscopicidade da madeira
- Densidade da madeira
- Retrações
- Mecânica da madeira
- Estrutura e propriedades da cortiça
Silvotecnologia:
- A qualidade da madeira
- As práticas silvícolas e a qualidade da madeira
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4.4.5. Syllabus:
Wood Anatomy
- Introduction to wood anatomy: Large groups of wood: Resinous / Hardwoods; characteristics common to all woods;
-Physiology of wood formation - General aspects
- Macroscopic wood characteristics: Growth rings; Heartwood and Borne; Wire and wood grain; Wood planes -
Macroscopic anisotropy of Madeira
- Softwoods structure: Macroscopic and microscopic characteristics
- Hardwoods structure: Macroscopic and microscopic characteristics.
Wood properties
- The wood hygroscopicity
- The wood density
- The wood shrincage
- The mechanical properties of the wood
- Cork structure and properties
Silvotecnology
- The wood quality
- The effect of forest management in the wood properties.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A abordagem de forma integrada e progressiva do programa da unidade curricular irá permitir que os alunos adquiram os
conhecimentos e as competências necessários para cumprir os objetivos da UC. Nesta perspetiva, os alunos começam
por conhecer as estruturas anatómicas da madeira para de seguida as relacionarem com as suas principais propriedades
tentando sempre fazer a ligação à utilização final. Estas temáticas são também abordadas para a cortiça. Na segunda parte
da UC são analisados aspetos relacionados com o estudo da variabilidade da madeira e da cortiça que permitirão
compreender de que modo as práticas silvícolas e a gestão florestal podem condicionar os processos fisiológicos de
formação do lenho e da cortiça e, desta forma, alterar a qualidade da madeira e da cortiça dando resposta aos requisitos
solicitados pelos seus utilizadores.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The approach in an integrated and gradual course of the program will allow students to develop knowledge and skills
necessary to achieve the presented goals. In this way, the students began to know the anatomical structures of wood to
then relate them with the main properties of wood and make a connection to the end use of this material. These themes are
also addressed at the properties and use of cork. The second part focuses on analyzing some aspects related to the study
of wood and cork variability, which will allow students to understand how the forest management can influence
physiological processes of wood and cork formation, and thus change the quality of wood and cork, in order to meet the
requirements requested by users.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino assenta na exposição dos conceitos e conteúdos teóricos, que na medida do possível são seguidos ou
intercalados por exemplos de concretização e aplicação prática na sala de aula, laboratório e no campo (arboreto da
UTAD), a fim de expandir a perceção pessoal das matérias e aprofundar o respetivo conhecimento processual.
A avaliação dos conhecimentos será feita através da realização de duas provas teórica escritas e do desempenho
alcançado nos trabalhos práticos (avaliado através de relatórios), com pesos relativos de 70% e 30% na classificação final.
A necessidade de transmissão dos conteúdos teóricos implica que a fração dominante do tempo despendido na unidade
curricular seja de índole teórica. A exposição feita pelo docente durante as aulas e a bibliografia fornecida dão ao aluno os
meios de aprendizagem de aquisição de conhecimentos que são aprofundados com as componentes teórico-prática e
prática, em meio laboratorial.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical concepts and contents form the basis of this curricular unit. As much as possible their presentation is further
exemplified, developed and applied in the classroom, laboratory and field (UTAD’s arboretum), such that the students
properly expand and deepen their perception and know-how.
Learning is assessed through (i) two written tests and (ii) the practical classes accomplishments (assessed through the
reports delivered by students), with respective relative weights of 70% and 30% in the final classification.
The need to transmit the theoretical contents implies that the corresponding classes are dominant in the time allocated to
this curricular unit. The exposition made by the teacher during classes and the bibliography provided give the student the
means of learning to acquire knowledge that are deepened with the theoretical-practical and practical components, in the
laboratory environment.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
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Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Zobel, Bruce J., Buijtenen, Johannes P. van (1989): Wood Variation - Its Causes and Control. Springer Series in Wood
Science
Tsoumis, George (1991): Science and Technology of Wood - structure, properties, utilization. Ed. Verlag Kessel.
Silva, M.E (2010): Apontamentos de Tecnologia dos Produtos Florestais - Composição Química da Madeira. UTAD
Silva, M.E (2010): Apontamentos de Tecnologia dos Produtos Florestais - Higroscopicidade da Madeira. UTAD
Silva, M.E (2010): Apontamentos de Tecnologia dos Produtos Florestais - A Cortiça - Suas Características e Propriedades.
UTAD

Mapa IV - Floresta e Alterações Climáticas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Floresta e Alterações Climáticas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Forest and Climate Change

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 FIS

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 95

4.4.1.5. Horas de contacto:
 25 (TP-25)

4.4.1.6. ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 São necessários conhecimentos de Física Geral, ao nível do 1º ano do Ensino Superior, em particular nas áreas da

Termodinâmica, da Mecânica dos Fluidos e das Ondas. Também são necessários conhecimentos de Matemática e de
Estatística, ao nível do Ensino Superior.

4.4.1.7. Observations:
 Knowledge of General Physics is required at the level of the 1st year of the University, particularly in the areas of

Thermodynamics, Fluid Mechanics and Waves. Knowledge of Mathematics and Statistics, at the University level, is also
required.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Maria Solange Mendonça Leite

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):
A UC baseia-se nos princípios e métodos de Física e Matemática, para preparar os Estudantes nas áreas das Alterações
Climáticas e dos seus impactos na Floresta. O Clima e as Alterações Climáticas são encarados como áreas da Ciência
Aplicada essencial para o planeamento e gestão feita pela Engenharia e Biotecnologia na área da Floresta. A UC
pressupõe que os Alunos têm uma boa preparação em Física e Matemática. A ênfase é colocada numa base teórica e na
aplicação prática na área da Engenharia e Biotecnologia Florestal. A UC abrange os processos e mecanismos físicos
dando realce à Biosfera, em particular à Floresta. As competências a desenvolver são: 1) Conhecer e aplicar conceitos das
Ciências do Clima fundamentais à compreensão das alterações climáticas e dos seus impactos na Floresta; 2) Aplicar uma
metodologia científica e desenvolver a capacidade para tirar conclusões com base na observação, na análise e na síntese;
3) Analisar conexões com outras áreas científicas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This CU is based on the principles and methods of Physics and Mathematics to prepare Students in areas of Climate
Change and its impacts on Forest. Climate and Climate Change are seen here as one of the areas of Applied Science, for
the planning and management carried out by Engineering and Biotechnology in the Forest area. The CU assumes that the
Students have a good preparation in Physics and Mathematics. The emphasis is placed on a theoretical basis and on
practical application in the area of Forest Engineering and Biotechnology. The CU covers the physical processes and
mechanisms emphasizing the Biosphere, and in particular the Forest. The skills to be developed are: 1) To know and apply
concepts of Climate Sciences fundamental to the understanding of the ongoing process of climate change; 2) To apply a
scientific methodology and develop the capacity to draw conclusions based on observation, analysis and synthesis; 3) To
analyze connections with other fundamental scientific areas

4.4.5. Conteúdos programáticos:
CAPÍTULO 1 - O SISTEMA CLIMÁTICO
CAPÍTULO 2 - VARIABILIDADE NATURAL DO SISTEMA CLIMÁTICO NO DOMÍNIO DO TEMPO
CAPÍTULO 3 - IMPACTOS ANTROPOGÉNICOS NO SISTEMA CLIMÁTICO
CAPÍTULO 4 – A MODELAÇÃO E AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
CAPÍTULO 5 - A MONITORIZAÇÃO DO CLIMA A LONGO PRAZO
CAPÍTULO 6 – OS IMPACTOS DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, AS MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO E DE MITIGAÇÃO

4.4.5. Syllabus:
CHAPTER 1 - THE CLIMATE SYSTEM 
CHAPTER 2 - NATURAL TEMPORAL VARIABILITY IN THE CLIMATE SYSTEM 
CHAPTER 3 - HUMAN IMPACTS ON THE CLIMATE SYSTEM 
CHAPTER 4 - MODELLING CLIMATE CHANGE 
CHAPTER 5 - OBSERVATIONS FOR LONG-TERM CLIMATE MONITORING 
CHAPTER 6 - POTENTIAL IMPACTS OF CLIMATE CHANGE, ADAPTATION AND MITIGATION OPTIONS

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Como está nos Objetivos, esta UC abrange os processos e mecanismos físicos mais relevantes em todos os subsistemas
do Ambiente, em particular aqueles que dizem respeito à Biosfera e à Floresta, nela inserida. Os Conteúdos Programáticos
incidem sobre conceitos fundamentais definidores do clima, do sistema climático e das alterações climáticas; da
variabilidade natural do sistema climático, da interferência antropogénica, da necessidade da modelação físico-
matemática, dos impactos das alterações climáticas na Floresta e dos processos de adaptação e de mitigação. Os
conteúdos programáticos são destinados a transmitir as causas e as consequências das alterações climáticas presentes
na área da Biosfera, com relevância particular para a Floresta. Nesta base, desenvolveremos o raciocínio crítico dos
Estudantes, faremos conexões relevantes e entenderemos o que acontecerá no futuro e porquê, em cenários concretos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
As shown in the Objectives, this CU covers the most relevant physical processes and mechanisms in all subsystems of the
Environment, in particular those that concern the Biosphere and the Forest, inserted in it. The Programmatic Contents
focus on fundamental concepts that define the climate, the climate system and the climate change; the natural variability of
the climate system, anthropogenic interference, the need for physical-mathematical modeling, the impacts of climate
change on the Forest and the processes of adaptation and mitigation. The programmatic contents are intended to convey
the causes and consequences of climate change present in the Biosphere area, with particular relevance for the Forest. On
this basis, we will develop the Students' critical thinking, make relevant connections, and understand what will happen in
the future and why, in concrete scenarios.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Para lidar com situações novas, descrevê-las e prever processos de adaptação e de mitigação no contexto de alterações
climáticas, é necessário recorrer a modelos físico-matemáticos. A aplicação desses modelos requer simplificações e o
estabelecimento de hipóteses sobre situações físicas concretas, que são antecipadas ao longo desta UC. A par das
competências para o uso desses modelos, transmite-se aos Alunos também a capacidade para analisar as situações
concretas com que se vierem a deparar. Para isso, nas aulas (interativas) é desenvolvida a compreensão conceptual, é
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trabalhada a representação dos processos, é praticada a resolução de problemas concretos e é desenvolvida a
compreensão prática através de observações e interpretações de casos concretos.
Avaliação: Contínua: 2 frequências de 2 h (horário aulas). A falta a uma Frequência interrompe o processo de Avaliação
Contínua. Avaliação por Exame: Épocas Normal e Recurso. Condição de admissão: presença em, pelo menos, 70% das
aulas

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
To deal with new situations, describe them and predict adaptation and mitigation processes in the context of climate
change, it is necessary to resort to physical-mathematical models. The application of these models requires simplifications
and the establishment of hypotheses about concrete physical situations, which are anticipated throughout this UC. In
addition to the skills for using these models, Students are also given the ability to analyze the concrete situations they may
encounter. For this, in interactive classes conceptual understanding is developed, the representation of processes is
worked on, practical problems are solved and practical understanding is developed through observations and
interpretations of concrete cases.
Evaluation: Continuous: 2 frequencies of 2 hours (class schedule). The lack of a Frequency interrupts the Continuous
Evaluation process. Evaluation by Exam: Normal exam time and Exam appeal period. Admission condition: presence in at
least 70% of classes

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ahrens, CD, 2011. Essentials of Meteorology: An Invitation to the Atmosphere.
Coley D, 2008. Energy and Climate Change: Creating a Sustainable Future.
Incropera F.P, 2015. Climate Change: A Wicked Problem: Complexity and Uncertainty at the Intersection of Science,
Economics, Politics, and Human Behavior.
Leite SM, Santos JA, 2010. Clima: Processos Termodinâmicos.
Mathez EA, 2009. Climate Change: The Science of Global Warming and Our Energy Future.
Morhardt JE, 2017. Climate Change, Energy, Ecology, Health.
Peixoto JP, Oort AH, 1992. Physics of Climate. American Institute of Physics.
Saha K, 2008. The Earth´s Atmosphere: Its Physics and Dynamics. Springer-Verlag.
Tsonis A, 2012. An Introduction to Atmospheric Thermodynamics.
Vogler J, 2016. Climate Change in World Politics (Energy, Climate and the Environment).
Wallace JM, Hobbs PV, 2006. Atmospheric Science: an Introductory Survey

Mapa IV - Genética e Melhoramento Florestal

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Genética e Melhoramento Florestal

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Genetics and Forest Improvement

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 BIO

4.4.1.3. Duração:
 Semestral
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4.4.1.4. Horas de trabalho:
189

4.4.1.5. Horas de contacto:
50 (TP-50)

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Valdemar Carnide (50%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Maria João Magalhães Gaspar (50%)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos técnico¬científicos relacionados com: extensões e modificações dos
princípios base da hereditariedade; alterações cromossómicas; genética quantitativa e das populações; as principais
componentes de um programa de melhoramento genético florestal para obtenção demateriais florestais de reprodução de
qualidade superiorCom estes conhecimentos pretende-se que no final os alunos, perante situações concretas, consigam
formular hipóteses e analisar os resultados obtidos quer ao nível da genética quer do melhoramento florestal e fazer a
interligação entre as duas áreas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that students acquire technical and scientific knowledge related to: extensions and modifications of the basic
principles of heredity; chromosomal changes; quantitative and population genetics; the main components of a forest
genetic improvement program to obtain forest reproductive materials of superior quality With this knowledge, it is intended
that in the end students, in the face of concrete situations, will be able to formulate hypotheses and analyze the results
obtained both in terms of genetics and improvement forestry and interconnect the two areas.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Extensões e modificações dos princípios base da hereditariedade; 
Alterações numéricas cromossómicas; 
Genética das populações
Genética quantitativa
Conceito de melhoramento florestal
Enquadramento do melhoramento na atividade florestal.
Etapas dos programas de melhoramento 
Metodologias Gerais do Melhoramento Florestal
Ensaios de progénies e Sistemas de cruzamento
Técnicas de apoio ao melhoramento (Polinizações controladas, enxertias) 
Planeamento e gestão dos pomares produtores de semente

4.4.5. Syllabus:
Extensions and modifications of principles basic of heredity;
Chromosomal numerical variations;
Population genetics;
Quantitative genetics;
Concept of tree improvement;
Framework for tree improvement for forestry activity;
Stages of breeding programs;
General tree Improvement Methodologies
Progeny tests and crossing systems
Tree Improvement support techniques (controlled pollinations, grafting)
Planning and management of seed producing orchards
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4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão estruturados de modo a que alunos obtenham competências científicas e técnicas na
área da genética e melhoramento florestal. Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos teóricos e práticos sobre
os princípios básicos da transmissão de caracteres, extensões e modificações dos princípios base da hereditariedade,
bem como da genética de populações e quantitativa. A formação compreenderá também apresentação das bases teóricas
e de exemplos de aplicação, de um programa de melhoramento florestal, sendo introduzidos os conceitos de
melhoramento florestal, o seu enquadramento na atividade silvícola, discutidas as diferentes etapas dos programas,
diversos aspetos das metodologias gerais utilizadas no melhoramento florestal e de técnicas de apoio utilizadas nesta
área.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus contents are structured so that students obtain technical and scientific and skills in the field of forest
genetics and tree improvement. It is intended that students acquire theoretical and practical knowledge about the basic
principles of character transmission, extensions and modifications of principles of heredity, as well as population and
quantitative genetics. The training will also include presentation of the theoretical bases and examples of application, of a
forest improvement program, introducing the concepts of forest improvement, its framing in the forestry activity,
discussing the different stages of the programs, different aspects of the general methodologies used in the forest
improvement and support techniques used in this area. 

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teórico-práticas serão aulas de exposição dos conceitos teóricos apresentados no Programa da UC que
consideramos importantes no estado atual do conhecimento, seguido de um período de discussão. As aulas com
componente prática promovem a realização de exercícios práticos que abordam alguns dos conteúdos programáticos por
forma a consolidar os aspetos teóricos e o contacto dos alunos com metodologias consideradas essenciais para o apoio a
um programa de melhoramento florestal. As aulas de OT têm por objetivo o acompanhamento da evolução do aluno e
estimular o desenvolvimento de competências ao nível de autonomia e capacidade de trabalho.
Avaliação: A classificação final será obtida pela realização de 2 testes ou exame sobre a matéria teórica e prática. Os
alunos que obtiverem na avaliação contínua nota igual ou superior a 9,5 valores estão dispensados do exame final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The classes will be classes to expose the theoretical concepts presented in the UC Program that we consider important in
the current state of knowledge, followed by a period of discussion. Classes with a practical component promote the
realization of practical exercises that address some of the syllabus content in order to consolidate the theoretical aspects
and the contact of students with methodologies considered essential to support a forest improvement program. OT
classes aim to monitor the student's evolution and encourage the development of skills in terms of autonomy and work
capacity.
Assessment: The final classification will be obtained by carrying out 2 tests or exam on theoretical and practical subjects.
Students who obtain a grade equal to or higher than 9,5 in the continuous assessment are excused from the final exam.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Genetics. A conceptual approach - Benjamin A. Pierce
An introduction to forest genetics - Eriksson, G., Ekberg,I., Clapham D. 
Applied Forest Tree Improvement- Zobel, B., Talbert, 

Mapa IV - Geomática e Programação
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4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Geomática e Programação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Geomatics and Programming

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
189

4.4.1.5. Horas de contacto:
50 (TP-50)

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
José Tadeu Marques Aranha (50%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Margarida da Conceição Rasteiro Magano Lopes Rodrigues Liberato. (50%)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende divulgar as enormes potencialidades de aplicação da Geomática à gestão de projectos concretos, no sector
agro-florestal. Mostrar a importância em saber recolher e utilizar informação georreferenciada. Proporcionar uma
introdução ao desenvolvimento de um SIG, à terminologia deste campo e às áreas de aplicação dos SIG. Apresentar as
etapas inerentes à construção de um SIG, bem como as fases subsequentes, ligadas à actualização, gestão e estrutura da
informação.
Os alunos deverão adquirir competências que lhes permitam fazer e analisar levantamentos topográficos, ler e interpretar
mapas, trabalhar com a cartografia analógica e digital, desenhar um SIG, definir as variáveis a utilizar, identificar as fontes
de informação, criar o projecto SIG usando um conjunto de aplicações informáticas (software) adequado, bem como usar
o projecto SIG para resolver problemas e criar soluções.
Programação/ Linguagem Phyto

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It intends to disclose the enormous potential of applying Geomatics to the management of concrete projects in the agro-
forestry sector. Show the importance of knowing how to collect and use georeferenced information. Introduce the
development of a GIS, the terminology of this field and the application areas of GIS. Present the steps inherent to the
construction of a GIS, as well as the subsequent phases, linked to updating, management and information structure.
Students should acquire skills that allow them to make and analyze surveys, read and interpret maps, work with analogic
and digital cartography, design a GIS, define the variables to be used, identify the sources of information, create the GIS
project using a set applications (software), as well as using the GIS project to solve problems and create solutions.
Programming / Phyto Language.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Topografia e instrumentos de recolha de informação. Cartografia analógica e digital. Processamento e classificação de
fotografias aéreas e de ortofotomapas. Criação de Cadastro Simplificado e de Cartas de Uso e Ocupação do Solo.
Apresentação de exemplos de aplicação e de conceitos básicos sobre SIG. Áreas de aplicação. Casos e escalas de
aplicação. Enquadramento institucional em Portugal. Produtos SIG. Componentes de um SIG. Organização do trabalho e
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definição da correcta estrutura de directorias e subdirectorias a adoptar em cada projecto. Fases de Construção de um
SIG. Estrutura da Informação. Projecto e Orçamentação. Actualização e Gestão da Informação. Origem da Informação.
Sistemas de coordenadas e transformação entre sistemas. Regras topológicas e vectorização de informação. Criação e
manipulação de bases de dados. Processamento de dados relativos à altimetria (altitude, declive e exposição). Análise
espacial e Álgebra cartográfica.
Programação/ Linguagem Phyton

4.4.5. Syllabus:
Topography and information collection instruments. Analog and digital cartography. Processing and classification of aerial
photographs and orthophotomaps. Creation of a Simplified Register and Land Use and Occupation Letters. Presentation of
application examples and basic concepts about GIS. Application areas. Application cases and scales. Institutional
framework in Portugal. GIS products. Components of a GIS. Work organization and definition of the correct structure of
directories and subdirectories to be adopted in each project. Construction phases of a GIS. Information Structure. Project
and Budget. Updating and Information Management. Information Source. Coordinate systems and transformation between
systems. Topological rules and information vectorization. Creation and manipulation of databases. Processing of altimetry
data (altitude, slope and exposure). Spatial analysis and cartographic algebra.
Programming / Phyton Language.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A UC de Geomática foi criada com o objectivo de preparar os alunos na correcta utilização de: Ferramentas e instrumentos
utilizados no levantamento topográfico e na recolha de informação georreferenciada.
Análise e de manipulação de cartografia produzida a várias escalas e integração da informação na produção de cartografia
local.
Análise de fotografia aérea. Cálculo de escalas, interpretação da tonalidade e da textura relativa aos vários tipos de
ocupação do solo. Criação e actualização de mapas temáticos.
Criação de projectos em ambiente SIG, com base em informação fornecida por diversas fontes de dados. Análise da
estrutura e do formato dos dados.
Apresentação de exemplos que demonstrem a importância em começar os Projectos pela identificação da área de estudo
sobre a cartográfica e atribuição do sistema de coordenadas. Formulação da metodologia a seguir, informação a recolher,
processos e instrumentos a utilizar, interpretação de resultados; produção de mapas e de estatísticas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The Geomatics UC was created with the aim of preparing students for the correct use of: Tools and instruments used in
surveying and collecting georeferenced information.
Analysis and manipulation of cartography produced at various scales and integration of information in the production of
local cartography.
Aerial photography analysis. Calculation of scales, interpretation of tonality and texture relative to the various types of
land use. Creation and updating of thematic maps.
Creation of projects in a GIS environment, based on information provided by different data sources. Analysis of data
structure and format.
Presentation of examples that demonstrate the importance of starting the Projects by identifying the study area on
cartography and assigning the coordinate system. Formulation of the methodology to be followed, information to be
collected, processes and instruments to be used, interpretation of results; production of maps and statistics.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Antes da apresentação de cada aula, é feito um plano relativo às matérias a apresentar, tanto nas aulas teóricas, como nas
aulas teórico-práticas. No final de cada semana, é colocado à disposição dos alunos um documento com as
apresentações feitas durante a semana.
Nas aulas teóricas é utilizado o método expositivo, recorrendo a meios audiovisuais e ao quadro. São apresentadas
situações reais e tenta-se que as aulas teóricas sejam participativas, recorrendo a estratégias que apelem ao sentido
crítico dos alunos, perante os temas tratados, mas sem nunca esquecer os objectivos da aula e o tempo disponível.
Os trabalhos práticos são previamente apresentados e comentados. Dependendo da matéria a apresentar, a sua resolução
faz-se com recurso a:
Bússola, fita métrica e estação total. Receptores de sinal GPS
Fotografias áreas e estereoscópios
Informação georreferenciada, vectorial (shapefile) ou matricial (raster, grid), computadores (hardware) e a programas
informáticos SIG (software SIG)

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Before the presentation of each class, a plan is made regarding the subjects to be presented, both in the theoretical
classes and in the theoretical-practical classes. At the end of each week, a document with presentations made during the
week is made available to students.
In the theoretical classes, the expository method is used, using audiovisual media and the board. Real situations are
presented and the theoretical classes are attempted to be participatory, using strategies that appeal to the students' critical
sense, in the face of the topics covered, but without ever forgetting the objectives of the class and the time available.
Practical works are previously presented and commented. Depending on the matter to be presented, its resolution is made
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using:
Compass, tape measure and total station. GPS signal receivers
Area photographs and stereoscopes
Georeferenced, vectorial (shapefile) or matrix (raster, grid) information, computers (hardware) and GIS software (GIS
software).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Edith Fernández, Silvina e Juan Pablo del Rio, 2011. Sistemas de Información Geográfica para el ordenamiento territorial“.
Serie Documentos de Gestión Urbana 1

Mapa IV - Nutrição de Solos Florestais

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Nutrição de Solos Florestais

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Nutrition of forest soils

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 QUI

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 95

4.4.1.5. Horas de contacto:
 25 (TP-25)

4.4.1.6. ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Ana Luiza de Figueiredo Pires
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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):
Os alunos deverão saber quais os elementos nutritivos essenciais para o desenvolvimento das plantas, o seu
comportamento no solo, quais os fatores que influenciam a sua disponibilidade e a sua importância em Silvicultura.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The students must know the nutrient behaviour in soils, the factors influencing their availability to plants, and their
importance in Silviculture

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Crescimento e factores que o afectam. Expressões de crescimento relacionadas com o tempo e factores de crescimento.
Elementos nutritivos essenciais: N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Mn, Fe, Zn, B, Cl e Mo. Função, comportamento no solo, sintomas
de deficiência e de excesso em folhosas e coníferas e sua correcção

4.4.5. Syllabus:
Plant growth and the factors affecting it. Growth expressions. Elements required in plant nutrition: N, P, K, Ca, Mg, S, Cu,
Mn, Fe, Zn, B, Cl and Mo. Function, behaviour in soils, factors influencing their availability to plants and uptake. Nutrient
deficiencies/ excess in broadleaved and coniferous and their correction

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A finalidade deste conteúdo programático é apresentar os princípios da nutrição florestal de modo a permitir que, mais
tarde, perante uma determinada situação, os alunos possam decidir com base nos métodos de avaliação da fertilidade do
solo, se é ou não necessário aplicar fertilizantes e, caso seja necessário podem fundamentar as escolhas de modo a
beneficiar o crescimento das plantas de forma sustentável

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The aim of the sylllabus is to present the principles of forest nutrition in a way that, later, may allow the students to decide,
on basis of soil fertility evaluation methods, if it is necessary or not to apply fertilizers and, if necessary they have all the
tools needed to choose the fertilizers that maximize plant growth in a sustainable way

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Na primeira parte da aula são expostos os conteúdos teóricos e na segunda parte os alunos desenvolvem trabalhos
práticos relacionados com o que foi exposto
Associada à teoria, a componente prática consolida os conhecimentos e confere competências para que o aluno perante
uma determinada situação possa decidir de forma fundamentada acerca da gestão da fertilidade do solo de modo a
maximizar o crescimento sem prejudicar o meio ambiente. 
Para além de dois testes, serão efectuados questionários semanais. Estes permitem avaliar não só o trabalho realizado
fora das aulas mas também a atenção, o interesse e o trabalho dos alunos dentro das aulas.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
In the first part of the class is presented the theoretical principles and during the 2nd part of the class the principles are
applied to practical cases. Associated to the theoretical concepts, the practical work show the students how to manage
soil fertility in a way that can maximize plant growth in a sustainable way. 
Besides two mid term exams, weekly quizzes will also be made. The quizzes allow to evaluate not only the student work
outside the class but also their interest and the work in the class

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
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Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bonneau, M. 1995. Fertilization des Forêsts dans les Pays Tempérés. ENGREF, Nancy, França.
Santos, J. Q. 1991. Fertilização. Fundamentos da Utilização dos Adubos e Correctivos. Colecção Euroagro, Pub. Europa-
América, Lisboa.
Savill, P.; J. Evans D. Auclair e J. Falck. 1997. Plantation Silviculture in Europe. Oxford Univ. press, Grã Bretanha.
Varennes, A. 2003. Produtividade dos Solos e Ambiente. Escolar editora

Mapa IV - Dendrologia e Silvicultura

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Dendrologia e Silvicultura

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Dendrology and Silviculture

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 SIC

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 189

4.4.1.5. Horas de contacto:
 50 (TP-50)

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 João Paulo Fidalgo Carvalho

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):
 Aquisição de competências e conhecimentos na identificação de espécies florestais e na aplicação de práticas de

silvicultura

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Acquisition of skills and knowledge related with tree species identification and forestry practices

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 Bases da Silvicultura, sistemas silvícolas, sementes florestais, viveiros florestais, arborização florestal, condução dos

povoamentos florestais. Dendrologia, identificação, características, designação científica e comum, e região de origem de
diversas espécies florestais.



12/02/2021 NCE/20/2000027 — Apresentação do pedido corrigido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=4a57fa58-fb24-3c3d-db43-5f4f969d2c2a&formId=ba029cbc-6e43-f6bc-0a73-5f61… 48/126

4.4.5. Syllabus:
The basis of Silviculture. Forest systems. Forest seeds and plants production. Forestation techniques. Forest stand
management and regeneration systems. 
Dendrology, identification, characteristics, scientific and common names, and origin of tree species.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão de acordo com os objetivos da unidade curricular. Pretende fornecer diversas
competências na área da silvicultura e de dendrologia, no que se refere aos conteúdos e especialidade dessas matérias,
visando a compreensão, interpretação e aplicação dos conceitos aprendidos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents are consistent with the curricular unit objectives. Intents to provide various skills in the area of silviculture
and dendrology, in relation to the expertise content of these matters, aimed the understanding, interpretation and
application of the learned concepts.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
São realizadas aulas teóricas, aulas teórico-práticas e aulas de apoio tutorial. Avaliação da assimilação e domínio de
conteúdos através de teste, trabalhos de grupo e relatórios de trabalhos práticos e teórico-práticos. 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Lectures, practical classes and tutorial support. Assessment of assimilation and mastery of content through written test,
group work, reports of practical classes.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Baker, F., Daniel, T., Helms, J., 1982. Principles of Silviculture. McGraw-Hill, New York.
Carvalho, J., 2018. Silvicultura próxima da natureza. Ed. Engebook, Porto.
Grime, J., 2002. Plant strategies, vegetation processes and ecosystem properties. John Wiley & Sons, Bafins Lane.
Sharpe, G., Hendee, C., Allen, S., 1986. Introduction to Forestry. McGraw-Hill, New York.
Schulze, E., Mooney, H., 1994. Biodiversity and Ecosystem Function. Springer.
Smith, D., Larson, B., Kelty, M., Ashton, P., 1996. The Practice of Silviculture. John Wiley & Sons, New York.

Mapa IV - Dinâmica e Mitigação de Incêndios Rurais

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Dinâmica e Mitigação de Incêndios Rurais

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Wildfire dynamics and mitigation

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 SIC

4.4.1.3. Duração:
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Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
189

4.4.1.5. Horas de contacto:
50 (TP-50)

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Martins Fernandes

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):
Compreender sumariamente os processos da combustão e transferência de calor. Apreender a noções de piro-ambiente,
identificando os factores envolvidos e a sua influência. Adquirir capacidade para descrever o combustível florestal
qualitativa e quantitativamente. Perceber o porquê da indexação do perigo meteorológico de incêndio. Saber descrever o
comportamento do fogo e perceber a utilidade dos respectivos modelos e simuladores. Compreender o fogo como um
processo ecológico e como uma ferramenta de gestão. Caracterizar e interpretar os efeitos ambientais do fogo (solo e
água, vegetação) com base no conceito de severidade do fogo. Compreender o regime de fogo português. Distinguir entre
as opções de gestão do fogo e apreender os objectivos, estratégias e aspectos operacionais da prevenção, pré-supressão
e supressão do fogo.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To understand the basic processes of combustion and heat transfer, and the fire environment concept, identifying the
factors involved and their influence. To be able to describe forest fuels, both qualitatively and quantitatively. To understand
the purpose of fire danger rating. To be able to describe fire behaviour and learn how the corresponding models and
simulators can be used. To understand fire as an ecological process and a management tool. Know how to characterize
and interpret the environmental effects of fire (namely on soil, water and vegetation) based on the fire severity concept. To
describe the Portuguese fire regime. To distinguish between fire management options options and assimilate the
objectives, strategies and operational issues of fire management (prevention, pre-suppression, suppression)

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Combustão e mecanismos de propagação do fogo. Combustíveis florestais: caracterização, classificação e inventário.
Influência da meteorologia e topografia no comportamento do fogo: condições meteorológicas relevantes para o fogo;
humidade do combustível; interações topográficas e atmosféricas. Perigo meteorológico de incêndio: sistemas de
indexação; sistema Canadiano (FWI). Comportamento do fogo: características e predição. Ecologia do fogo: papel do fogo
em ecossistemas florestais; adaptação ao fogo; severidade e efeitos do fogo. Caracterização dos incêndios florestais em
Portugal. Gestão do fogo: políticas, componentes e organização. Prevenção de incêndios: avaliação do risco; controlo de
ignições; silvicultura preventiva e gestão de combustíveis. Metodologia e tecnologia da supressão de incêndios: vigilância
e detecção; operações de combate.

4.4.5. Syllabus:
Combustion and fire spread mechanisms. Wildland fuels: characterization, classification and inventory. Fire environment
and fire behaviour: weather and topographical influences and interactions; fuel moisture content; fire danger rating
systems and the Canadian (FWI) system. Fire behaviour: characteristics and prediction. Fire ecology: the role of fire in
ecosystems; adaptation to fire; fire severity and effects. Characterization of wildland fire in Portugal. Fire management:
policies, components and organization. Fire prevention: risk assessment; ignition control; preventive silviculture and fuel
management. Fire suppression methodology and control: fire detection; fire control operations.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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Os principais objectivos desta unidade curricular centram-se na compreensão básica dos mecanismos e efeitos do fogo
florestal e na aquisição de conhecimento relativo à respectiva gestão. Como tal é fundamental a componente teórica sobre
o comportamento e ecologia do fogo, ancorada em prática laboratorial e de campo, sem a qual não é possível
compreender, fundamentar e aplicar os princípios da prevenção e supressão de incêndios, bem como do uso racional do
fogo.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The main objectives are centered on the basic understanding of the mechanisms and effects of fire and in acquiring
management-related knowledge. Consequently, theory on fire behaviour and ecology, supported by laboratorial and field
practice, is crucial, as it allows understanding the fundamental principles that underlie fire prevention, fire suppression
and prescribed burning.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino assenta na exposição dos conceitos e conteúdos teóricos, que na medida do possível são seguidos ou
intercalados por exemplos de concretização e aplicação prática na sala de aula, laboratório e no campo (arboreto da
UTAD), a fim de expandir a perceção pessoal das matérias e aprofundar o respetivo conhecimento processual.
A avaliação dos conhecimentos será feita através da realização de duas provas teórica escritas e do desempenho
alcançado nos trabalhos práticos (avaliado através de relatórios), com pesos relativos de 70% e 30% na classificação final.
A necessidade de transmissão dos conteúdos teóricos implica que a fração dominante do tempo despendido na unidade
curricular seja de índole teórica. A exposição feita pelo docente durante as aulas e a bibliografia fornecida dão ao aluno os
meios de aprendizagem de aquisição de conhecimentos que são aprofundados com as componentes teórico-prática e
prática, em meio laboratorial.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical concepts and contents form the basis of this curricular unit. As much as possible their presentation is further
exemplified, developed and applied in the classroom, laboratory and field (UTAD’s arboretum), such that the students
properly expand and deepen their perception and know-how.
Learning is assessed through (i) two written tests and (ii) the practical classes accomplishments (assessed through the
reports delivered by students), with respective relative weights of 70% and 30% in the final classification.
The need to transmit the theoretical contents implies that the corresponding classes are dominant in the time allocated to
this curricular unit. The means for the students to learn and acquire autonomy are provided during the classes and
through the recommended literature. However, knowledge must be deepened through lab and field teaching, namely by
following experimental protocols that detail and consolidate the knowledge acquired.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Rego, F., Morgan, P., Fernandes, P., Hoffman, C. 2020. Fire Science from Chemistry to Landscape Management. Springer.
Fernandes P.M. 2020. Sustainable fire management. In: Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Lange Salvia A., Wall T. (eds.) Life
on Land. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham.
Beck, J., Parminter, J., Alexander, M., MacDermid, E., Van Nest, T., Beaver, A., & Grimaldi, S. 2005. Fire ecology and
management. In: Watts, S.B., Tolland, L (eds.), Forestry Handbook for British Columbia, 5th edn, pp. 485-521.
Moreira, F., Catry, F.X., Silva, J.S., Rego, F.C. (Eds.) 2010. Ecologia do Fogo e Gestão de Áreas Ardidas. ISAPress, Lisboa.
Pereira, J.S., Pereira, J.M.C., Rego, F., Silva, J., Silva, T. (2006). Incêndios Florestais em Portugal: Caracterização, Impactes
e Prevenção. ISAPress, Lisboa.

Mapa IV - Fitossanidade Florestal

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
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Fitossanidade Florestal

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Fitossanidade Florestal

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
SIC

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
189

4.4.1.5. Horas de contacto:
50 (TP-50)

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Paula Maria Seixas de Oliveira (50%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Luís Miguel Ferreira Pontes Martins (50%).

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos obtenham um conhecimento das das principais doenças e pragas, sua etiologia, dispersão e
impactes de natureza ecológica e económica em folhosas e resinosas; Que tenham conhecimento das principais doenças
e pragas de maior importância em Portugal.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It aims that the students acquire knowledge on the main diseases and pests, their etiology, dispersal and ecological and
economic impacts on the most important hardwoods and softwoods; and whish are the main diseases and pests with
major importance in Portugal.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos, terminologia e objeto de estudo em proteção florestal. Fatores de perturbação dos ecossistemas florestais de
natureza biótica, abiótica e de declínio. Os insetos e os ecossistemas florestais: fatores determinantes da abundância,
conceito de praga e causas do seu desenvolvimento. Considerações de natureza sanitárias na instalação e condução de
árvores. Principais pragas e doenças das folhosas e resinosas em Portugal. Meios de proteção. Os fungos como agentes
de doença. Principais micoses: de podridão da madeira, foliares, ferrugens, cancros, vasculares e radicais.

4.4.5. Syllabus:
Concepts, terminology and object of study in forest protection. Disturbance factors of biotic, abiotic and declining forest
ecosystems. Insects and forest ecosystems: factors determining abundance, pest concept and causes of their
development. Sanitary considerations when installing and driving trees. Major pests and diseases of hardwood and
resinous in Portugal. Means of protection. Fungi as disease agents. Main mycoses: wood rot, leaf, rust, cancers, vascular
and radical.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os principais objetivos desta unidade curricular centram-se no conhecimento dos principais fatores de perturbação do
ecossistema florestal com especial atenção para a ação de agentes bióticos nocivos e respetivas consequências quer
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ecológicas quer económicas. Assim será demonstrada a importância da proteção da floresta contra os ataques de pragas
e doenças, numa perspetiva de sustentabilidade. Associada à teoria, uma componente experimental consolida estes
conhecimentos e confere competências para iniciar trabalho de investigação em áreas que envolvem aspetos de dinâmica
populacional dos agentes causais de perturbação.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The main objectives of this curricular unit focus on the knowledge of the main disturbing factors of the forest ecosystem
with special attention to the action of harmful biotic agents and their ecological and economic consequences. This will
demonstrate the importance of protecting the forest against pest and disease attacks from a sustainability perspective.
Associated with the theory, an experimental component consolidates this knowledge and confers skills to initiate research
in areas involving population dynamics aspects of the causal agents of disturbance.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia adotada tem como base o incentivo da participação ativa do aluno no processo ensino-aprendizagem. Para
além das aulas teóricas onde o professor transmite conhecimentos teóricos necessários e fundamentais à tomada de
decisão relativa à proteção da floresta contra agentes nocivos, os alunos são estimulados a participar através da análise
critica individual ou em grupo de casos de estudo concretos e/ou de artigos com reconhecimento científico. As atividades
metodológicas desenvolvidas são combinadas, de forma simultânea ou sequencial, oferecendo ao aluno a oportunidade
de perceber e analisar o assunto sob diversos ângulos.
A avaliação da Unidade curricular consiste em: prova escrita; exercícios/práticas; diagnósticos / relatórios de visitas
técnicas; trabalho prático.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The adopted methodology is based on the encouragement of active student participation in the teaching-learning process.
In addition to the lectures where the teacher conveys the necessary and fundamental theoretical knowledge for decision-
making regarding the protection of the forest against harmful agents, students are encouraged to participate through
individual or group critical analysis of concrete case studies and / or scientifically recognized articles. The methodological
activities developed are combined, simultaneously or sequentially, offering the student the opportunity to understand and
analyze the subject from different angles.
The assessment of the curricular unit consists of: written test; exercises / practices; diagnostics / reports of technical
visits; practical work.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Manion, P.D. 1991. Tree Disease Concepts Prentice-Hall Inc.
Phillips, D. H and D. A. Burdekin. 1992. Disease of forest and ornamental trees. London and Basingstoke, Hong Kong, 581
pp. 
Yazan, B. 2015. Three approaches to case study methods in education: Yin, Merriam, and Stake. The Qualitative Report
20(2), 134–152.
Martins, L.M. 2004. Monitorização da doença da tinta do castanheiro com fotografia aérea de pequeno formato. Tese de
Doutoramento, UTAD, Vila Real, pp. 268.

Mapa IV - Floresta e Desafios Societais

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Floresta e Desafios Societais
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Forest and Societal Challenges

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
SIC

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
95

4.4.1.5. Horas de contacto:
25 (TP-25)

4.4.1.6. ECTS:
3

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Luís Filipe Gomes Lopes

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):
O principal objectivo desta UC é fornecer aos alunos uma abordagem integradora de enquadramento do conhecimento
científico associado às florestas, que seja suficientemente consistente que permita equacionar soluções aos principais
desafios da humanidade do século XXI. Esses desafios passarão obrigatoriamente pelo desenvolvimento sustentável, vão
desde as incertezas das alterações climáticas, comunicação mais eficaz e a dinâmica complexa dos mercados globais em
evolução até as pressões para o aumento do uso dos recursos florestais e bioenergia florestal. 
Adicionalmente, a UC contribuirá para o reforço de competências transversais, com destaque para a comunicação,
construção de conhecimento interdisciplinar, visão holística de problemas e soluções, postura ética e dialogante e
capacidade de cooperar e eficazmente com stakeholders e comunidades locais.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The main objective of this UC is to provide an integrative approach to the knowledge of forests with society, that is strong
enough to face the challenges of the 21st century. These challenges range from the uncertainties of climate change, more
effective communication and the complex dynamics of evolving global markets to pressures to increase the use of forest
resources and forest bioenergy. Additionally, the UC will contribute to the reinforcement of transversal competences, with
emphasis on communication, construction of interdisciplinary knowledge, holistic view of problems and solutions, ethical
and dialogical posture and the ability to cooperate effectively with stakeholders and local communities.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
I) Introdução à análise sociológica 
- Conceitos e metodologias
- Florestas e Desenvolvimento sustentável
- O Debate Metodológico:
- entre Carl Menger e Gustav Schmoller : Methodenstreit - A "guerra de métodos". indução” versus “dedução”;
- do fenómeno informativo contemporâneo 
– As atividades económicas silvícolas em face das possibilidades do meio biofísico e do meio social

II) Sociedade, Territórios Rurais e Floresta 
– O percurso da agricultura e da floresta em Portugal
- Solos, propriedade e cadastro 
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- Florestas e sociedade: usos e perceções das árvores e florestas por diversos stakeholders

III. Contextos Socioeconómicos e atores sociais na política florestal portuguesa
- Tipos de proprietários florestais, estrutura da propriedade florestal
- Proprietários florestais privados e lógicas económicas
- Componente social da certificação florestal
- Gestão multifuncional da floresta e importância dos processos participativos

4.4.5. Syllabus:
I) Introduction to sociological analysis
- Concepts and methodologies
- Forests and Sustainable Development
- The Methodological Debate:
- between Carl Menger and Gustav Schmoller: Methodenstreit - The "method war". induction ”versus“ deduction ”;
- the contemporary information phenomenon
- Forestry economic activities in the face of the possibilities of the biophysical and social environment

II) Society, Rural Territories and Forest
- The route of agriculture and forest in Portugal
- Soils, property and cadastre
- Forests and society: uses and perceptions of trees and forests by different stakeholders

III. Socioeconomic contexts and social actors in Portuguese forestry policy
- Types of forest owners, forest ownership structure
- Private forest owners and economic logic
- Social component of forest certification
- Multifunctional forest management and the importance of participatory processes

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As aulas incluirão tempos de exposição pelo docente nas aulas teóricas e a realização de exercícios práticos e de
apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos nas aulas teórico-práticas, com o objetivo de integrar os
diferentes temas. 
A atividade letiva terá em conta o convite a Professores de outras escolas para o leccionamento de aulas abertas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The classes will include exposition sessions in the theoretical classes and the realization of practical exercises and
presentation of the works developed by the students in the theoretical-practical classes, with the aim of integrating the
different themes.
The teaching activity will take into account the invitation to Teachers from other schools to teach open classes.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta Unidade Curricular (UC) visa transmitir um conjunto de noções e conceitos básicos aplicados à análise
socioeconómica de problemas associados à gestão dos territórios rurais e das paisagens e das atividades agrícola,
florestal e de produção alimentar.
A modalidade “avaliação contínua” basear-se-á: (i) no desempenho e atitude participativa do aluno quer nas aulas teóricas
quer nas aulas práticas, (ii) na resolução de exercícios/ trabalhos práticos, (iii) na apresentação, pelos alunos, destes
exercícios/trabalhos e (iv) na realização de um teste no final do semestre.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
This Curricular Unit (UC) aims to transmit a set of notions and basic concepts applied to the socioeconomic analysis of
problems associated with the management of rural territories and landscapes and agricultural, forestry and food
production activities.
The “continuous assessment” modality will be based on: (i) the student's participative performance and attitude, both in
theoretical and practical classes, (ii) in solving exercises / practical works, (iii) in the presentation, by students , of these
exercises / assignments and (iv) taking a test at the end of the semester.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
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Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Livros
Lições de sociologia Theodor W. Adorno, Edições 70.
Sociologia. Anthony Giddens Fundação Calouste Gulbenkian
O Espaço Rural. Declínio da agricultura. Oliveira Baptista. Celta Editora, Lisboa, 2010.
outros
PNVTC,- (2010) - Programa Nacional para a Valorização dos Territórios Comunitários. Ministério da Agricultura e Pescas,
Autoridade florestal Nacional, Lisboa 2010.
Radich, M. C. e Baptista, F. O., (2005). Floresta e Sociedade: Um Percurso (1875-2005). Silva Lus., dez. 2005, vol.13, no.2,
p.143-157. ISSN 0870-6352.
Radich, M. C., e Alves, A. A. M., (2000). Dois séculos da floresta em Portugal. Edição CELPA – Associação da indústria
Papeleira. Projecto PAMAF - 8125. Lisboa .
Floresta e sociedade : O debate do fenômeno informativo Contemporâneo Luis Lopes

Mapa IV - Hidrologia e Requalificação Fluvial

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Hidrologia e Requalificação Fluvial

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Hidrology and Fluvial Requalification

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 SIC

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 95

4.4.1.5. Horas de contacto:
 25 (TP-25)

4.4.1.6. ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Rui Manuel Vítor Cortes (50%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Simone Pinto Varandas (50%)
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4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer elementos que permitam realizar a caracterização hidrológica da bacia hidrográfica, na sua relação com a
cobertura do solo e os conhecimentos essenciais de hidráulica e geomorfologia do habitat fluvial e dos corredores
ribeirinhos, mas aplicados à requalificação fluvial. Neste caso, procurar-se incorporar as técnicas principais neste
domínio, mas especialmente vocacionadas para o controle da erosão fluvial, renaturalização, recuperação do
funcionamento ecológico, dos habitats, da biodiversidade e da conetividade fluvial.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
We intend to provide the fundamental aspects that may allow the hydrological characterization of the drainage basin, in its
relation with land use, and the essential knowledge of hydraulics and geomorphological features of river habitat and
riparian corridors, but applied to river requalification. In this case, we seek to incorporate the main techniques in this field,
but especially aimed at the control of river erosion, renaturalization, recovery of the ecological functioning, habitats,
biodiversity and river connectivity.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Caracterização hidrogeomorfológica da bacia hidrográfica; características dos escoamentos e regime hidrológico: regimes
de caudais; componentes do escoamento superficial; estudo do hidrograma de cheia; erosão hídrica em bacias
hidrográficas e efeitos da alteração da cobertura vegetal: fatores associados com a infiltração, caudais sólidos, vegetação
e sua influência nos fenómenos hidrológicos extremos. Aplicação de técnicas para estabilização do canal fluvial: definição
das estruturas, seu dimensionamento, técnicas de instalação e seleção das espécies ripícolas. Processos de intervenção a
nível de melhoria dos habitats aquáticos e ribeirinhos e estabilização das margens fluviais, para a sustentabilidade de
espécies-alvo e para a melhoria da conetividade fluvial.
Casos de Estudo sobre intervenção em cursos de água degradados e aplicação a bacias hidrográficas florestadas, com
ênfase nas infra-Estruturas Verde-Azuis

4.4.5. Syllabus:
Hydrogeomorphological characterization of a watershed; streamflow hydrographs; surface runoff components; factors
affecting the hydrograph shape; erosion in watersheds and effects of vegetation cover in hydrological extreme events.
Rehabilitation of rivers and the use of riparian vegetation: bank stabilization and erosion. Soil engineering Techniques for
improvement of aquatic and riverine habitats and stabilization of river banks, protection of target species and improvement
of fluvial connectivity and biodiversity).
Follow up of the rehabilitation procedures and study cases in afforested catchments, namely concerning application of
Blue-Green Structures

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta é uma unidade curricular que visa atrair estudantes de proveniências diversas para conhecerem o funcionamento dos
ecossistemas aquáticos e a sua dependência da respetiva bacia hidrográfica. É assim essencial apresentar os
fundamentos dos processos hidrológicos, geomorfológicos e ecológicos para uma perceberem como podem contribuir
para a conservação dos sistemas lóticos e também para a sua restauração, não só para o controle da erosão, mas também
para uma perceção mais global de todos os aspetos ambientais. Assim, após a apresentação dos aspetos fundamentais
para a caracterização das bacias hidrográficas e dos fatores de perturbação (nomeadamente alteração da cobertura
vegetal, por ex. associada com os fogos) e das suas incidências nos fenómenos hidrológicos extremos o aluno terá o
conhecimento das técnicas que permitem controlar os processos erosivos. A apresentação de casos de estudo de
requalificação será outro elemento importante que ilustrará estes procedimentos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This curricular unit aims to attract students from diverse backgrounds to know the functioning of lotic ecosystems and
their dependence on their watershed. It is therefore essential to present the foundations of hydrological, geomorphological
and ecological processes in order that the student may understand how they can contribute to the conservation of the
aquatic systems, but also to their restoration, not only for the erosion control, but also for a more global perception of all
environmental aspects. Thus, after presenting the fundamental aspects for the characterization of catchments and
disturbance factors (e.g. changes in vegetation cover, e.g. associated with forest fires) and their impact on extreme
hydrological phenomena, the student will have the knowledge of the techniques for controlling the erosive processes. 
The presentation of case studies on river restoration will be a further important element that will illustrate these
procedures.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Procura-se seguir uma abordagem prática que estimule os alunos a intervir no conhecimento sobre os processos
hidrológicos e da sua relação com os fenómenos erosivos e as consequências nos ecossistemas aquáticos. Após aulas
teóricas vocacionadas para o funcionamento dos ecossistemas aquáticos e dos processos hidrológicos e da sua relação
com a cobertura do solo, e de aulas práticas viradas para caracterização duma bacia hidrográfica e dos indicadores
hidrológicos e, também, para a quantificação dos fenómenos extremos, são apresentados casos de estudo em cursos de
água degradados, ou bacias hidrográficas sujeitas a intensos fenómenos de erosão hídrica que permitirá conduzir o aluno



12/02/2021 NCE/20/2000027 — Apresentação do pedido corrigido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=4a57fa58-fb24-3c3d-db43-5f4f969d2c2a&formId=ba029cbc-6e43-f6bc-0a73-5f61… 57/126

para a elaboração dum projeto global de requalificação. Este projeto constitui a base da avaliação. Esta estratégia
permitirá o debate entre todos os alunos sobre os diferentes casos de estudo e das diversas opções utilizadas por eles.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Is aim that the methodology uses a practical approach and encourages students to acquire the knowledge about
hydrological processes and their relationship with erosive phenomena and their consequences on aquatic ecosystems.
After theoretical classes aimed to describe the functioning of aquatic ecosystems and hydrological processes associated
and their relationships with soil cover, complemented by practical classes aimed to enable the students to compute the
descriptors of watershed and respective hydrological indicators and the quantification of extreme phenomena, it will be the
presented case studies in degraded streams and catchments subject to intense run-off and hydric erosion phenomena that
will allow the students to be directed to the preparation of a requalification project. This project is the basis of the
evaluation. This strategy will allow the debate among all students on the different case selected and the discussion about
the various options that they incorporated..

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Hipólito, J.R., Vaz, A.C., 2017 (2º ED.) Hidrologia e Recursos Hídricos. Instituto Superior Técnico, Press. Lisboa.
Garde, R.J., 2006. River Morphology New Age International Publishers, New Dehli

Mapa IV - Inventário Florestal

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Inventário Florestal

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Forest Inventory

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 SIC

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 189

4.4.1.5. Horas de contacto:
 52 (14T+28PL+15TC)

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>
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4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Teresa de Jesus Fidalgo Fonseca

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):
 Familiarização dos alunos com métodos e técnicas de amostragem utilizados na inventariação de recursos florestais. Criar

competências ao nível de planeamento, execução, tratamento estatístico dos dados e análise de resultados e
apresentação de relatório em inventário florestal.

 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Identification of sampling methods to be applied in the inventory of forestry resources. Selection of the adequate sampling

method according to the population characteristics and inventory objectives. Implementation of the method and data
analysis.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 Inventário Florestal. Aspetos a considerar na preparação de inventários florestais. Aquisição das informações no decurso

do inventário: métodos de classificação de áreas e métodos de amostragem. Análise e apresentação dos resultados
apurados. 
Técnicas de amostragem. Conceitos fundamentais da teoria da amostragem. Principais etapas de um processo de
amostragem. Métodos de amostragem: amostragem casual simples, amostragem estratificada, amostragem sistemática,
amostragem por meio de razões, amostragem de caraterísticas das populações, amostragem em ocasiões sucessivas,
amostragem em vários graus. Tratamento e análise de dados.

 

4.4.5. Syllabus:
 Forest Resources Assessment. Forest inventory planning. Forest classification. 

 Probabilistic sampling methods. Simple random sampling and stratified random sampling. Proportional and optimal
distribution of sampling units in stratified populations. Systematic sampling with and without stratification. Sampling of
population characteristics. Use of binomial distribution. Sampling in two phases. Sequential sampling. Cluster sampling.
Multistage sampling of primary units of equal size with equal number of secondary units. Multistage sampling of primary
units of unequal size.
Case study: realization of a Forest Inventory.

 

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A UC aborda aspetos importantes do inventário florestal (IF) ao nível da identificação do esquema de amostragem mais

adequado, recolha e tratamento de dados e elaboração de relatório. Os conteúdos programáticos incluem informação
acerca das metodologias estatísticas requeridas para o delineamento de esquemas de amostragem aplicáveis à
inventariação dos recursos florestais e informação acerca das características específicas a considerar no planeamento,
recolha e tratamento de dados em IF

 A UC dá seguimento a Dendrometria e sustenta a recolha de informação necessária a atividade de Gestão Florestal. A
devida articulação entre conceitos teóricos de amostragem, com aplicações informáticas e trabalho em campo fornecem
as bases necessárias à implementação autónoma de trabalhos IF.

 O projeto de IF confere experiência aos alunos. No campo é utilizada uma grande variedade de instrumentos de medição
sustentando a aquisição de competências no domínio das avaliações dendrométricas e do IF.

 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The program addresses the most important aspects of the forest inventory (FI) at the level of identifying the most

appropriate sampling scheme, how to plan and collect data and processing and reporting the results. The program include
information on the statistical methodologies required for the design of sampling schemes applicable to the inventory of
forest resources and information on the specific characteristics to be considered in planning, collecting and processing
data in FI.
This CU follows the unit of Dendrometry and supports the collection of information required for Forest Management
activities. The proper articulation between theoretical concepts of sampling, with computer applications and field work
provides students with the necessary basis for autonomous implementation of FI work.

 The FI project gives experience to the students. In the fieldwork a wide variety of measurement instruments are used to
support the acquisition of skills in dendrometric assessments and FI.

 

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Regra geral, há apresentação aos conteúdos teóricos à qual se segue uma sessão de aplicação prática. É ainda realizada
uma atividade de trabalho de campo de inventário florestal. Avaliação: realização de um projeto de inventário florestal
(preparação, execução no campo, relatório e discussão); 2 testes; apresentação de um caso de estudo em seminário
(optativo).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Generally, there is a presentation to the theoretical content, which follows a session of the practical application (lab
computer). A field work activity of forest inventory is also performed. Evaluation: Inventory project (inventory plan,
fieldwork with data collection and final report), 2 tests and presentation of a case study in a seminar (optional).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
C.P. Marques, T.F. Fonseca, J.C. Duarte. 2018. Guia Prático de Avaliações Florestais: Inventário Florestal e Modelação
Estatística. Sílabas e Desafios, Faro. 302p. ISBN: 978-989-8842-18-3

Mapa IV - Culturas de Células e de Tecidos Vegetais

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Culturas de Células e de Tecidos Vegetais

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Cell and Plant Tissue Cultures

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 BIO

4.4.1.3. Duração:
 semestre/ semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 42 (T=11; PL=31)

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 Unidade curricular opcional (num total de 24 ECTS opcionais obrigatórios)

4.4.1.7. Observations:
 Optional curricular unit (in a total of 24 mandatory optional ECTS)



12/02/2021 NCE/20/2000027 — Apresentação do pedido corrigido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=4a57fa58-fb24-3c3d-db43-5f4f969d2c2a&formId=ba029cbc-6e43-f6bc-0a73-5f61… 60/126

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Manuel Fernandes Ferreira (100%)

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 tem como objectivo, introduzir os alunos ao conhecimento e exercício de metodologias e técnicas
de cultura in vitro de células e tecidos vegetais e discutindo os seus fundamentos e conceitos básicos bem como as suas
aplicações, designadamente na micropropagação e em outros domínios da biotecnologia vegetal nas perspectivas do
melhoramento de plantas e da produção de metabolitos secundários.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This unit aims to introduce students to knowledge and exercise methodologies and techniques of plant cells in vitro
culture and discussing their fundamentals and basic concepts as well as their applications, namely in micropropagation
and in other fields of biotechnology in the perspective of plant breeding and secondary metabolite production.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Noções fundamentais sobre culturas in vitro de células e de tecidos vegetais; principais meios de cultura e condições de
cultura. Processos de esterilização. Conceito de totipotência. Biologia das células e tecidos vegetais em cultura.
Manipulação do crescimento e desenvolvimento. Produção e cultura de protoplastos. Aplicações da tecnologia de culturas
in vitro de células e de tecidos vegetais. Embriogénese somática. Sementes artificiais. Cultura in vitro no melhoramento de
plantas. Manipulações genéticas: hibridação somática via fusão de protoplastos; técnicas de transformação do genoma de
células vegetais por transferência e integração de novos genes; plantas transgénicas obtidas por regeneração a partir de
células geneticamente transformadas. Manipulação da resistência de plantas a fungos, bactérias, virus, insectos
herbicidas e stresse. Produção e biotransformação de metabolitos por culturas de tecidos e de células. Imobilização de
células. Culturas em bioreactores.

4.4.5. Syllabus:
Importante knowledge about in vitro cultures of cells and plant tissues; main culture media and culture conditions.
Sterilization processes. Biology of plant cells and tissues in culture. Manipulation of growth and development. Production
and culture of protoplasts. Applications of in vitro cell culture and plant tissue technology. Somatic embryogenesis.
Artificial seeds. In vitro culture in plant breeding. Genetic manipulations: somatic hybridization via protoplast fusion;
techniques for transforming the genome of plant cells by transferring and integrating new genes; transgenic plants
obtained by regeneration from genetically transformed cells. Manipulation of plant resistance to fungi, bacteria, viruses,
herbicidal insects and stress. Production and biotransformation of metabolites by tissue and cell cultures. Immobilization
of cells. Bioreactors Cultures.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta é uma disciplina relevante para fornecer ferramentas que permitam ao aluno dominar técnicas de Biotecnologia, tão
fundamentais para valorizar muitos dos recursos do território. Os conteúdos foram seleccionados para garantir que os
objetivos da disciplina são atingidos mais facilmente.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:

This is a relevant discipline to provide tools that allow the student to master Biotechnology techniques, so fundamental to
value many of the territory's resources. The contents were selected to ensure that the objectives of the course are more
easily achieved.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas Teóricas (T): Expositivas mas com debate, apoiada em projecção de imagens e esquemas didáticos. Matéria apoiada
em capítulos de livros didácticos, artigos científicos e sequências em “power point” disponibilizadas em plataforma
informática (Sigarra). Aulas Práticas (PL): será fornecido, um “Guião de um projeto” a desenvolver nas sessões
laboratoriais, calendarizadas, contendo os procedimentos experimentais aplicados a uma planta-modelo. Nas aulas T e PL
os alunos são chamados a intervir e sua participação é avaliada. 
Avaliação 
a) relatório final sobre as aulas práticas c) apresentação, redacção e defesa de um trabalho de seminário / projeto d) 1
teste escrito a meio do programa (± 50% da matéria inicial) + 1 teste escrito no fim do programa (± 50% da matéria final)
e/ou exame escrito global. 
Classificação final: 4% Contribuição da avaliação da componente b) + c) para a classificação final: 36% Contribuição da
avaliação da componente d) para a classificação final: 60%.
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4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical classes (T): Expositive but with debate, supported by projection of images and didactic schemes. Material
supported by textbook chapters, scientific articles and “power point” sequences available on a computer platform
(Sigarra). Practical classes (PL): a “Project guide” to be developed in the laboratory sessions, scheduled, containing the
experimental procedures applied to a model plant will be provided. In classes T and PL the students are called to intervene
and their participation is evaluated.
Evaluation
a) final report on practical classes c) presentation, writing and defense of a seminar / project work d) 1 written test in the
middle of the program (± 50% of the initial material) + 1 written test at the end of the program (± 50 % of final material) and /
or global written exam.
Final classification: 4% Contribution of the evaluation of component b) + c) for the final classification: 36% Contribution of
the evaluation of component d) for the final classification: 60%.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As teóricas estão sempre em sintonia com as práticas e complementam-se. Tenta-se utilizar métodos expositivos
dinâmicos e estimulantes para cativar os alunos. Há um acompanhamento contínuo das dificuldades para ajudar a atingir
os objetivos definidos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Theoretical classes are always in tune with the practices and complement each other. We try to use dynamic and
stimulating expository methods to captivate students. Difficulties are continuously monitored to help achieve the defined
objectives.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bibliografia Obrigatória
Leva A and Rinaldi MRL eds; Recent Advances in Plant in vitro Culture, Leva A and Rinaldi MRL eds, 2012. ISBN: 978-953-
51-0787-3
Trigiano R. N. Robert Nicholas 1953- 340; Plant development and biotechnology. ISBN: 978-0-8493-1614-2
Stafford Angela 1954- 340; Plant cell and tissue culture. ISBN: 9780471932611
Neumann K.-H Karl-Hermann 1936-; Plant Cell and tissue culture
Lindsey K and Jones MGK; Plant Biotechnology in Agriculture, Wiley Biotechnology Series, Lindsey K and Jones MGK
eds, 1989. ISBN: 0 471 93238 8 (O livro é posto à disposição dos alunos na plataforma da Unidade do sistema Sigarra)

Mapa IV - Economia do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Economia do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Environmental Economics and Sustainable Development

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 ECN

4.4.1.3. Duração:
 semestral/ semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 81

4.4.1.5. Horas de contacto:
 21 (TP=21)

4.4.1.6. ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 Unidade curricular obrigatória
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4.4.1.7. Observations:
Mandatory curricular unit

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria Isabel Rebelo Teixeira Soares (50%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Susana Maria Almeida da Silva (50%)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da UC os alunos deverão ser capazes de perceber a importância das questões relacionadas com as funções
ambientais, ativos e políticas ambientais, compreendendo assim o papel do desenvolvimento sustentável. Devem também
ser capazes de realizar exemplos práticos de implementação de instrumentos de avaliação ambiental, políticas ambientais
como taxas / encargos, subsídios e normas e simular o funcionamento do Mercado de Licenças de Emissão.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
At the end of UC students should be able to realize the importance of issues related to environmental functions, assets and
environmental policies, thus understanding the role of sustainable development. They should also be able to carry out
practical examples of the implementation of environmental assessment instruments, environmental policies such as
fees/charges, subsidies and standards and simulate the functioning of the Emissions Allowance Market.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos básicos de Economia Ambiental: funções do meio ambiente, recursos de base comum, externalidades e
economia circular.
2. Instrumentos de política ambiental: nível de poluição socialmente eficiente, comando e controle, impostos / taxas,
subsídios.
3. Mercados de carbono e permissões de emissão.
4. Avaliação ambiental: fundamentos teóricos e métodos de avaliação mais comuns.
5. Desenvolvimento sustentável e a importância dos ativos ambientais, como florestas e oceanos.

4.4.5. Syllabus:
1. Basic concepts of Environmental Economics: the functions of the environment, resources of common basis,
externalities and circular economy.
2. Environmental policy instruments: socially efficient level of pollution, command and control, taxes/fees, subsidies.
3. Carbon markets and emission allowances.
4. Environmental assessment: theoretical foundations and most common evaluation methods.
5. Sustainable development and the importance of environmental assets such as forests and oceans.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos cobrem objetivamente os pontos essenciais da introdução à Economia Ambiental e ao
Desenvolvimento Sustentável. A partir dos conteúdos programáticos, os alunos terão à disposição as ferramentas
necessárias, desde os conceitos básicos aos instrumentos econômicos e de política já existentes, para apreender
adequadamente o conteúdo desejado.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The programmatic contents objectively cover the essential points of the introduction to Environmental Economics and
Sustainable Development. Based on the programmatic content, students will have at their disposal the necessary tools,
from basic concepts to existing economic and policy instruments, to properly apprehend the desired content.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A aprendizagem assenta em aulas teóricas e práticas, dando particular importância à participação dos alunos e às suas
intervenções sobre os temas leccionados. A apresentação de teorias económicas e exemplos práticos serão combinados
para mostrar a relevância da atualidade dos tópicos em discussão. O método de contacto com os alunos será o mais
adequado, podendo nos casos necessários ser utilizado o B-Learning.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Learning is based on theoretical and practical classes, giving particular importance to the participation of students and
their interventions on the topics taught. Presentation of economic theories and practical examples will be combined to
show the relevance of the actuality of the topics under discussion. The method of contact with the students will be the
most appropriate, and in the necessary cases B-Learning can be used.
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4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos serão leccionados de forma gradual e adaptados de forma a permitir aos alunos uma
compreensão consolidada dos temas. A discussão de temas atuais e casos práticos reais permitirá uma maior
sensibilização dos alunos, bem como uma reflexão sobre os temas abordados.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The programmatic contents will be taught gradually and adapted to allow students a consolidated understanding of the
themes. The discussion of current topics and real practical cases will allow a greater awareness of students, as well as a
reflection on the topics addressed.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Pearce, David W.; Turner, R. Kerry; Economics of Natural Resources and the Environment, Harvester Wheatsheaf, 1990
Field, Barry C.; Field, Martha K.; Environmental Economics – An Introduction, Field, Barry C.; Field, Martha K, 2002
Faucheux, Sylvie; Noël, Jean-François; Economia dos Recursos Naturais e do Meio Ambiente, Instituto Piaget, 1995
Tom Tietenberg; Environmental and natural resource economics. ISBN: 978-0-13-284300-3
Lawn, Philip; Sustainable Development Indicators in Ecological Economics, Edward Elgar, 2006

Mapa IV - Engenharias nas Infraestruturas e Recuperação de Espaços

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Engenharias nas Infraestruturas e Recuperação de Espaços

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Infrastructure Engineering and Space Recovery

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 ENG

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 189

4.4.1.5. Horas de contacto:
 50 (TP-50)

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 Unidade curricular opcional (num total de 24 ECTS opcionais obrigatórios)

4.4.1.7. Observations:
 Optional curricular unit (in a total of 24 mandatory optional ECTS)

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Rui Manuel Vítor Cortes (40%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Luís Filipe Gomes Lopes (30%)

 Luís Filipe Sanches Fernandes (30%)
 

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Criar competências ao nível da planificação, projeto e manutenção de infraestruturas florestais. Adquirir conhecimentos

sobre execução de peças escritas e desenhadas, de modelação de terrenos, caminhos e infraestruturas a nível de projeto.
Identificar e implementar sistemas de drenagem superficial e a sua integração nas soluções de projeto. Adquirir
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conhecimentos gerais sobre sistemas de retenção de água para diversos fins. Abordar a importância da Engenharia
Natural na Proteção do solo e da água e a sua contribuição para a requalificação de ecossistemas florestais degradados.
Subjacente a este objetivo está o conhecimento básico, dos processos erosivos em meio florestal.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To create competences at the level of planning, project and maintenance of forest infrastructures..To obtain knowledge on
execution of drawn pieces, modeling of terrains, roads and infrastructure at the project level. Identification and
implementation of systems for surface drainage and their integration into design solutions. To acquire general knowledge
of rainwater harvesting systems for various purposes. Another objective is to address the importance of Soil Engineering
in soil and water protection and its contribution to the rehabilitation of degraded forest ecosystems. Underlying this
objective is to teach the basic knowledge of erosive processes in forest environment

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1 Noções gerais de topografia aplicada a infraestruturas florestais
Planimetria e altimetria
Representação do terreno
2 Traçado de caminhos florestais e de outras infraestruturas
Traçado em planta; em perfil longitudinal ; de perfis transversais de infraestruturas
3 Terraplanagem
Desmatação e decapagem
Escavações e aterros
Compactação
4 Hidráulica florestal 
Quantificação de precipitações e de caudais de escorrência
Regularização de escoamentos pluviais afluentes
5 Análise de dimensionamentos de obras hidráulicas
Secções de drenagem
Espelhos de água e bacias de retenção
Outros órgãos de recolha, transporte e armazenamento de águas
6 Sistemas de Aproveitamento de Água Pluvial
7 Engenharia Natural (EN)
Introdução à EN
Os solos e a suscetibilidade à desertificação em meio florestal 
Classificação da erosão e do grau e risco de degradação do solo
Controle da erosão em meio florestal
Ações de minimização dos impactes pós-fogo; gestão da regeneração natural

4.4.5. Syllabus:
1. General aspects on topography applied to forest infrastructures
Planimetry and altimetry
Representation of the land 
2 Design of the forest road network and other infrastructures
Design of circular curves in forest roads
Longitudinal design (transition curves)
Cross sections design
3 Earthwork
Deforestation and pickling 
Excavations and embankments 
Compacting 
4 Forest hydraulic (general aspects)
Quantification of precipitation and run flow
Regularization of tributaries stormwater runoff
5 Analysis of hydraulic sizing
Drainage sections
water bodies and retention basins
Other water collection, transport and storage of water
6 Rainwater Harvesting Systems for irrigation and fire fighting
7 Introduction to Soil Engineering (SE): 
Techniques and application contexts.
Soils and susceptibility to desertification in afforested catchments
Erosion classification and risk of soil degradation
Erosion Control in Forest Ecosystems with SE Techniques
Actions to minimize post-fire impacts

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos são agrupados em grandes áreas temáticas por forma a que o aluno adquira uma visão
global sobre a interligação das componentes de projeto de engenharia florestal, sobretudo nas suas componentes de
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modelação e análise de custos associados a infraestruturas, e o segundo módulo relacionado especificamente com a água
e determinação de alguns parâmetros hidráulicos de drenagem e reserva de água. Paralelamente procura-se nesta unidade
curricular mostrar a importância da Engª Natural na estabilização do solo após fenómenos de perturbação natural e
antropogénica. Nesse sentido serão apresentadas as técnicas principais de estabilização de encostas, e far-se-á uma
abordagem de intervenção em casos específicos (ex. dunas ou correção torrencial) e serão ilustrados diversos casos de
estudo cobrindo uma multiplicidade de situações.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus includes grouping into broad subject areas so that students get an overview of the interconnection of
components by project of forest engineering on specific areas such modeling and analysis of associated costs, and the
second module specifically related to water and determination of some hydraulic parameters of drainage and water
reserve. The 3rd module is related to the importance of Soil Engineering to control erosion after phenomena of natural and
anthropogenic disturbance. In this sense, the main slope stabilization techniques of slopes, the intervention approach in
specific cases (eg dunes or torrential correction) will be presented. Several case studies will illustrated. a multitude of
situations, but with emphasis on post-fire actions, 

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino pretende criar condições para captar o interesse dos alunos, fomentando a sua participação.
A apresentação das matérias teóricas é feita com recurso à exposição oral e à projeção em quadro multimédia, sendo
ainda utilizada, regularmente, a escrita no quadro, para ilustração de situações teórico-práticas.
Durante a exposição dos temas são referidos exemplos de bibliografia de apoio e da experiência pessoal do docente.
Nas aulas será utilizada uma abordagem construtivista de ensino, fomentando-se o trabalho individual ou em grupo na
resolução de problemas práticos.
Avaliação: Resolução de dois testes teórico-práticos cobrindo os diferentes temas.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodology aims to create conditions to attract the interest of students, encouraging their participation.
The presentation of theoretical material is made with use of oral and multimedia projection framework and is still used
regularly writing on the board for illustrating theoretical and practical situations.
During the exposure of these subjects are examples of bibliography support and personal experience of the teacher.
In classes will be used a constructivist approach to teaching, encouraging the individual or group on practical problem
solving.
Assessment: Resolution of two theoretical-practical tests covering all the subjects lectured.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Manual de Drenagem Superficial em Vias de Comunicação. I. E. P. Estradas de Portugal (2001). ISBN: 972-96379-8-9.
Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e de Drenagem de Águas Residuais e Prediais de Distribuição de Água (Decreto
Regulamentar nº 23/95, de 23 de agosto).
Zeh, H., 2013. Soil Bioengineering.. Federação Europeia de Engenharia Natural
Tomás de Figueiredo, Felícia Fonseca & Luís Nunes (eds.), 2015. Proteção do Solo e Combate à Desertificação:
oportunidade para as regiões transfronteiriças. Instituto Politécnico de Bragança.

Mapa IV - Floresta Multifuncional

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Floresta Multifuncional
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Multifunctional Forest

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
SIC

4.4.1.3. Duração:
Semestal

4.4.1.4. Horas de trabalho:
189

4.4.1.5. Horas de contacto:
50 (TP-50)

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
Unidade curricular opcional (num total de 24 ECTS opcionais obrigatórios)

4.4.1.7. Observations:
Optional curricular unit (in a total of 24 mandatory optional ECTS)

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Filipa Torres Manso (30%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Guilhermina Miguel Silva Marques (30%)
Paulo António Russo Almeida (40%)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A UC pretende que sejam adquiridos conhecimentos sobre conceitos, características territoriais e suas formas de
utilização - silvopastorícia, micologia, apicultura - que permitam uma gestão sustentável das áreas agro-florestais,
contribuindo para um adequado ordenamento do espaço rural. 
No âmbito da Silvopastorícia, os alunos deverão integrar a relevância do aproveitamento do espaço agroflorestal,
conciliado com a produção animal em regime extensivo. Deverão simultaneamente consciencializar-se da utilização
sustentável do território, perspetivando a prevenção de incêndios, a conservação da natureza e o bem-estar socio-
económico dos atores sociais.
Em Micologia pretende-se que os alunos adquiram competências na identificação das espécies de maior importância
alimentar, medicinal ou biotecnológica.
Quanto à apicultura, os alunos deverão adquirir conhecimentos técnicos e científicos necessários à criação e gestão de
uma exploração apícola.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This unit aims to acquire knowledge about landscape concepts and uses – Range Management, Mycology, Beekeeping -
that allow a sustainable management of agroforestry areas, contributing to an adequate rural planning. 
Concerning Range Management, the main goal is that students get knowledgement about the relevance of the use of
agroforestry landscape with extensive animal production. Also they should be aware to fire prevention, nature
conservation and the socio-economic well-being of inhabitants.
In Mycology it is intended that students acquire skills in the identification of species of major nutritional, medicinal or
biotechnological importance, as well as in valuation methodologies and in the sustainable management in forest
landscape.
With regard to Beekeeping, students should acquire the technical and scientific knowledge necessary for the creation and
management of an apicultural company.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1 - Enquadramento das potencialidades multifuncionais do espaço florestal
- Conceito de espaço florestal e aptidões dos seus recursos
2 – Silvopastorícia
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- Conceitos de áreas silvopastoris
- Evolução em Portugal e na UE
- O contexto territorial português e a utilização silvopastoril 
- Pastagens naturais de montanha: lameiros e áreas de matos 
- Pastagens de sequeiro mediterrânico nos montados de sobro e azinho
- Ecossistemas florestais do Norte e Centro
– Gestão sustentável dos ecossistemas silvopastoris
3 – Micologia
- Biodiversidade e tipos nutricionais de fungos
- Distribuição, ecologia e fatores ambientais 
- Principais espécies de interesse alimentar e/ou biotecnológico. Espécies tóxicas
- Gestão sustentável e conservação da biodiversidade
- Valorização económica e uso biotecnológico
4 - Apicultura
- Biologia da abelha
- Técnicas de maneio
- Flora apícola
- Sanidade e patologia apícola
- Papel da apicultura na biodiversidade

4.4.5. Syllabus:
1 – Introduction
- Forest landscape concepts and its resources potentialities 
2 - Range Management
- Rangelands concepts and typologies in the world
- Developments in Portugal and in the EU
- The Silvopastoral use in Portuguese landscape
- Natural Mountain Pastures: Mudflats and shrubland areas 
- Agroforestry in the Mediterranean Ecosystems
- Northern and Central Forest Ecosystems
- Sustainable Range management Sustainability 
3 - Mycology, 
- Biodiversity and nutritional types of fungi
- Distribution, ecology and environmental factors
- Mushroom species important for food and biotechnology. Toxic mushrooms.
- Sustainable management and conservation
- Economic valorization and biotechnological applications.
4 – Beekeeping
- Bee Biology
- Management techniques
- Apiculture flora
- Bee health and pathology
- Role of beekeeping in biodiversity

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta unidade curricular integra um conjunto de usos e aproveitamentos do espaço florestal. A aprendizagem dos
conceitos, conhecimentos e metodologias requeridos são relevantes para que alunos se adquiram competências na
utilização sustentável dos espaços rurais, em termos ambientais e socio-económicos. 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This curricular unit integrates a set of forest landscape and non-wood forest resources. The learning of the concepts,
knowledge and methodologies required are relevant for students to acquire skills in the sustainable use of rural areas, in
environmental and socio-economic terms.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Silvopastorícia: ensino teórico-prático com exercícios e saídas de campo. Teste final e exercícios práticos: relatórios de
visitas, análise crítica de artigos.
Micologia: ensino teórico, laboratorial e saídas de campo. Teste final com conteúdos teórico-práticos.
Apicultura: ensino teórico-prático com visitas ao apiário de produção da UTAD. Teste final com conteúdos teórico-
práticos.
Fórmula global: A nota final contemplará a média aritmética das 3 componentes.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Range Management: theoretical-practical teaching with exercises and field trips. Final test and practical exercises: visit
reports, critical analysis of articles.
Mycology: theoretical teaching, laboratory and field trips. Final test with theoretical-practical contents.
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Beekeeping: theoretical-practical teaching with visits to the production apiary of UTAD. Final test with theoretical-practical
contents.
Global formula: The final grade will include the arithmetic average of the 3 components.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Fernández-Núñez E, Castro M. 2016. Management of Agroforestry Sistems: Ecological, Social and Economic Approaches
Montoya Oliver JM. 1988. La montañera. In: Los Alcornocales, pp. 215-223
Potes JM. 2011. O Montado no Portugal Mediterrânico
Serra MG, Carvalho ML 1989. Lameiros, pp. 70-74 in: A flora e vegetação no Parque Nacional da Peneda Gerês
Manso F. 2005. O pastoreio e a proteção dos ecossistemas florestais
Vera FWM. 2000 Grazing Ecology and Forest History
Royal Botanical Gardens: https://stateoftheworldsfungi.org/2018/
Shu-Ting Chang. Training Manual on Mushroom Cultivation Technology. (APCAEM)
Lista Roja de Hongos a proteger de la Península Ibérica:
http://www.adesper.com/projects/biodiversidadfungica/docs/Folleto.pdf
Jean-Prost P. (2007). Conocimiento de la abeja. Manejo de la colmena
Cramp D., 2008. A practical Manual of Beekeeping - How to keep bees and develop your full potential as an apiarist. How To
Content
Morse RA, Flottum K, 1997. Honey Bee Pests, Predators and Diseases

Mapa IV - Instrumentos de Gestão da Empresa Florestal

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Instrumentos de Gestão da Empresa Florestal

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Instruments of Forestry Company Management

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 GAD

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 189

4.4.1.5. Horas de contacto:
 50 (TP-50)

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:



12/02/2021 NCE/20/2000027 — Apresentação do pedido corrigido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=4a57fa58-fb24-3c3d-db43-5f4f969d2c2a&formId=ba029cbc-6e43-f6bc-0a73-5f61… 69/126

Unidade curricular opcional (num total de 24 ECTS opcionais obrigatórios)

4.4.1.7. Observations:
Optional curricular unit (in a total of 24 mandatory optional ECTS)

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria Emília Calvão Moreira da Silva

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):
Pretende-se dar a conhecer aos alunos os instrumentos de apoio à decisão disponíveis para uma gestão sustentável da
empresa florestal. Pretende-se que os alunos conheçam o quadro legal em que as diversas atividades florestais se
inserem.
Adquiram conhecimentos dos os sistemas e processos de certificação da gestão florestal sustentável.
Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos sobre citérios de avaliação de projetos de investimento e adquiram a
capacidades para elaboração de candidaturas aos programas de financiamento do sector florestal para elaboração de
projetos florestais

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended to make students aware of the decision support tools available for sustainable management of the forestry
company. It is intended that students know the legal framework in which the various forestry activities are inserted.
Acquire knowledge of sustainable forest management certification systems and processes.
It is intended that students acquire knowledge about investment project evaluation criteria and skills to prepare
applications for financing programs in the forestry sector for the elaboration of forestry projects.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1.Certificação Florestal
Gestão Florestal Sustentável; Sistemas de certificação florestal; A certificação em Portugal.
2. Instrumentos de Gestão da Empresa Florestal
Figuras do Direito Nacional e Internacional; Legislação Florestal; Produtos de Denominação de origem; Servidões e
Restrições de Utilidade Pública; Avaliação Fundiária;
3. Decisões de Investimento e Financiamento de Projetos
Conceitos introdutórios; Estudos de Viabilidade de um projeto; Análise da Rendibilidade de um projeto de investimento
4. Planeamento Sectorial e Projetos Florestais
Historial dos Programa de apoio à Floresta; Identificação e elaboração de projetos florestais; Candidaturas aos programas
de financiamento do sector florestal 

4.4.5. Syllabus:
1. Forest Certification
Sustainable forest management; forest certification systems; the certification in Portugal.
2. Instruments of Forest Management Enterprise:
National and International Law Figures; Forest Law;
Denomination of origin products, easements and restrictions of public utility, territory planning, land valuation; 
3. Investment and Project Financing Decisions
Introductory concepts; Feasibility studies for a project; Profitability analysis of an investment project
4. Sectoral Planning and Forestry Projects
History of the Forest Support Program; Identification and preparation of forestry projects; Applications for forest sector
financing programs

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A abordagem de forma integrada e progressiva do programa da unidade curricular irá permitir que os alunos desenvolvam
os conhecimentos e as competências necessários para a realização dos objetivos apresentados. Nesta perspetiva, à
exposição teórica da matéria seguem-se exemplos práticos que permitirão ao aluno compreender melhor de que forma
estas temáticas contribuirão para correta gestão da empresa florestal. Sempre que possível, serão convidados
profissionais do sector que farão uma exposição da sua experiência nas diferentes matérias lecionadas. Nestas aulas com
a presença de convidados será promovido o debate e a discussão de ideias de forma a que os alunos adquiram uma
melhor perceção da realidade florestal nacional.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The approach in an integrated and gradual course of the program will allow students to develop knowledge and skills
necessary to achieve the presented goals. In this perspective, the theoretical exposition of the matter is followed by
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practical examples that allow students to better understand how these issues will contribute to proper management of
forest enterprise. Wherever possible, sector professionals will be invited to make a presentation of his experience in the
various subjects taught. In these classes with the presence of guests will be promoted debate and discussion of ideas so
that students acquire a better perception of reality national forest.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A lecionação da unidade curricular será feita através de aulas teórico-práticas.
A avaliação será feita com base numa prova escrita realizadas no fim do semestre e cujo valor médio representará 60% da
classificação final, e da apresentação de um projeto de arborização apresentada na forma de candidatura a programa de
financiamento e que contribuirá com um peso de 40% na nota final

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching of the course will be done through practical classes.
The evaluation will be based on a written test conducted at the end of the semester and whose average value represents
60% of the final, and presentation of an afforestation project has a weight of 40% of the final grade.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Nussbaum, R. and Simula, M. (2005): The Forest Certification Handbook. Earthscan Publications Ltd
Higman, S., Mayers J., Bass S., Judd N. and Nussbaum R. (2005): The Sustainable Forestry Handbook (2nd ed.) The
Earthscan Forestry Library, London.
Alves, A. M. (1990): Avaliação Fundiária Florestal. II Congresso Florestal Nacional, AFNC/SPCF, Porto.
Pearce, D. W. (2001): The Economic Value of Forest Ecosystems. Ecosystem Health, Vol 7 Nº 4, December, Blackwell
Science, Inc.
Branco, M., Coito, A (2011): Servidões e Restrições de Utilidade Pública (SRUP). Direcção‐Geral do Ordenamento do
Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU).
Pereira, P., Vlosky R. P. (2006): A History of Forest Certification. Louisiana Forest Products Development Center Working
Paper #71. Louisiana State University Agricultural Center

Mapa IV - Elementos de Inteligência Artificial e Ciência de Dados

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Elementos de Inteligência Artificial e Ciência de Dados

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Elements of Artificial Intelligence and Data Science

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 CIN

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162



12/02/2021 NCE/20/2000027 — Apresentação do pedido corrigido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=4a57fa58-fb24-3c3d-db43-5f4f969d2c2a&formId=ba029cbc-6e43-f6bc-0a73-5f61… 71/126

4.4.1.5. Horas de contacto:
42 (TP) (12T; 30PL)

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
Unidade curricular opcional (num total de 24 ECTS opcionais obrigatórios)

4.4.1.7. Observations:
Optional curricular unit (in a total of 24 mandatory optional ECTS)

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Alípio Mário Guedes Jorge (64%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
João Pedro Pedroso Ramos Santos (36%)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. capacidade para identificar conceitos gerais, problemas e aplicações de IA e CD relativos a temas atuais e históricos da
inteligência artificial e ciência de dados, e a sua relação com a ciência, a sociedade e a inovação, assim como dos seus
impactos.
2. capacidade para descrever debater e criticar as interações da IA e CD com a sociedade.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. ability to identify general concepts, problems and applications in AI and DS relating to current and historical themes of
artificial intelligence and data science, and their relationship with science, society and innovation, as well as their impacts.
2. ability to describe, debate and review the interactions of AI and DS in society.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. A relevância da Inteligência Artificial e da Ciência de Dados na ciência, na sociedade e na inovação.
2. História e conceitos de IA e CD e a sua relação com a Ciência de Computadores e a Matemática.
3. Relação da IA e CD com a Ciência Cognitiva.
4. Introdução às principais tecnologias de IA e CD através de exemplos de aplicações conhecidas.
5. Impacto da IA na sociedade (ética, privacidade, trabalho, confiança, segurança)
6. Desenvolvimento de um pequeno projeto de IA e/ou CD.

4.4.5. Syllabus:
1. The relevance of Artificial Intelligence and Data Science in science, society and innovation.
2. History and concepts of AI and DS and their relationship with Computer Science and Mathematics.
3. Relationship between AI and DS with Cognitive Science.
4. Introduction to the main AI and DS technologies through examples of known applications.
5. Impact of AI on society (ethics, privacy, work, trust, security)
6. Development of a small AI and / or DS project.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A UC abordará os temas atuais da IA e CD. A UC dará aos estudantes um conhecimento técnico, ainda que não
aprofundado, sobre os conceitos, problemas e aplicações relacionados. A perspetiva histórica, a relação com outras
ciências e as interações com a sociedade, darão aos estudantes uma capacidade crítica e integrada sobre as áreas
científicas em estudo.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The course will address the current themes of AI and DS. The course will provide students with technical knowledge, even
if not in-depth, on related concepts, problems and applications. The historical perspective, the relationship with other
sciences and the interactions with society, will give students a critical and integrated capacity on the scientific areas under
study.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com uma componente expositiva, uma componente de apresentações por convidados, uma
componente de discussão e uma componente prática de prototipagem de um pequeno projeto.
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Avaliação: distribuída sem exame final
1 trabalho de levantamento e escrita de relatório: TE com peso 50% (10 valores).
1 trabalho de conceção de projeto: TP com peso de 50% (10 valores).
Os estudantes devem ter nota mínima de 6 em ambas as componentes, caso contrário reprova por falta de componente.
Para obtenção de frequência é suficiente obter nota superior a zero em ambos os trabalhos.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical-practical classes with lectures, seminars by guests and discussion and a practical component for prototyping
a small project.
Assessment: distributed without a final exam
1 survey work and report writing: TE weighing 50% (10 points).
1 project prototyping assignment: TP weighing 50% (10 points).
Students must have a minimum grade of 6 in both components, otherwise, they fail by lack of component.
To obtain frequency it is sufficient to obtain a grade higher than zero in both assignments.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Aulas teórico-práticas com uma componente expositiva transmitem e discutem os conceitos. Estes são depois
consolidados nos trabalhos de levantamento de literatura, na escrita de relatório e no projeto. Finalmente, estes trabalhos
promovem a discussão e debate entre si e com os docentes.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The theoretical-practical classes with an expository component transmit and discuss the concepts. These are then
consolidated in the literature survey, report writing and project work. Finally, these works promote discussion and debate
among themselves and with faculty.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
● Arlindo Oliveira (2017) The Digital Mind. MIT Press. ISBN: 9780262036030
● Virginia Dignum (2019) Responsible Artificial Intelligence, Springer. ISBN: 978-3-030-30370-9
● Pedro Domingos (2015) The Master Algorithm. Penguin Books. ISBN: 978-1501299384

Mapa IV - Manipulação Molecular e Biotecnologia

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Manipulação Molecular e Biotecnologia

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Molecular Manipulation and Biotechnology

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 BIO

4.4.1.3. Duração:
 Semestral/ semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 42 (T-17; P-25)

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 Unidade curricular opcional (num total de 24 ECTS opcionais obrigatórios)

4.4.1.7. Observations:
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Optional curricular unit (in a total of 24 mandatory optional ECTS)

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Luís Gustavo de Caravalho Pereira (50%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Maria Susana Jorge Pereira (30%)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer conceitos básicos e avançados sobre técnicas de manipulação de DNA, actualmente utilizadas de forma
transversal em diversas áreas de investigação e desenvolvimento em Biologia Moderna (Biologia Forense, Evolução e
Filogenia, entre outras), Ciências Biomédicas, Biotecnologia, farmacogenómica e diagnóstico.tecnologias. Conhecimento
das técnicas de DNA recombinante, clonagem e suas aplicações na transformação genética de organismos e na análise de
genomas e da expressão genética. Familiarização com análise de artigos científicos originais, lógica do desenho
experimental e análise de dados. Treino em comunicação escrita e oral.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To provide basic and advanced concepts on DNA manipulation techniques, currently used in several areas of research and
in Modern Biology (Forensic Biology, Evolution and Phylogeny, among others), Biomedical Sciences, Biotechnology,
Pharmacogenomics and Diagnosis. To Know recombinant DNA techniques, cloning and their applications in the genetic
transformation of organisms and in the analysis of genomes and gene expression. To Familiarize with the analysis of
scientific articles, logic of experimental design and data analysis. Training in written and oral communication.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
História da tecnologia de DNA recombinante. Enzimas de restrição. Mapas de restrição. Clonagem de DNA. Plasmídeos e
outros vectores de clonagem. Antibióticos marcadores. Estratégias de clonagem. Alfa-complementação e inactivação por
inserção. O gene citotóxico ccdB. Electroforese de plasmídeos. Vectores de expressão. O promotor lac. Vectores de
expressão baseados no sistema de RNA polimerases de origem fágica e genes fágicos tardios. Introdução de genes em
células eucarióticas. Vectores de expressão eucariótica. Sistemas repórter. A reacção da polimerase em cadeia: PCR e RT-
PCR. Diferentes modalidades e aplicações da PCR. PCR quantitativo em tempo real. Mutagénese. Sequenciação de DNA.
Sequenciação de nova geração (NGS). Hibridação de ácidos nucleicos. Microarrays.
Prática: Técnicas de Biologia Molecular e manuseamento de bactérias, meios e instrumentação. Obtenção de células
competentes. Transformação por choque térmico. Análise de mapas de restrição. PCR. Bioinformática básica.

4.4.5. Syllabus:
The History of recombinant DNA technology. Restriction enzymes. Restriction maps. DNA cloning. Plasmids and other
cloning vectors. Marker antibiotics. Cloning strategies. Alpha-complementation and inactivation by insertion. The ccdB
cytotoxic gene. Plasmid electrophoresis. Expression vectors. The lac promoter. Expression vectors based on the RNA
polymerase system of phage origin and late phage genes. Introduction of genes in eukaryotic cells. Eukaryotic expression
vectors. Reporter systems. The polymerase chain reaction: PCR and RT-PCR. Different PCR modalities and applications.
Quantitative real-time PCR. Mutagenesis. DNA sequencing. New generation sequencing (NGS). Hybridization of nucleic
acids. Microarrays.
Practice: Techniques of Molecular Biology and handling of bacteria, media and instrumentation. Obtaining competent cells.
Transformation by thermal shock. Analysis of restriction maps. PCR. Basic bioinformatics.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Trata-se de uma disciplina muito densa já que trata de assuntos de enorme relevância no contexto da Biotecnologia. Face
aos objetivos que se propõe é mais do que uma mera disciplina introdutória de conceitos e pretende fornecer aos alunos
ferramentas que os tornem capazes de trabalhar uma série de técnicas relevantes.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:

It is a very complete discipline as it deals with subjects of enormous relevance in the context of Biotechnology. In view of
the proposed objectives, it is more than a mere introductory discipline of concepts and aims to provide students with tools
that enable them to work on a series of relevant techniques.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas com recurso a slides e animações educativas. Discussão de artigos e resolução de exercícios. As
actividades incluem palestras, tutoriais, solução de problemas, etc.
Exercícios na plataforma de E-Learning.
A avaliação será constituída por dois testes sendo o segundo realizado na data marcada para o exame da época normal.
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Os testes incidirão sobre a matéria das aulas teóricas e práticas e cada um é cotado na escala 0-20.

Classificação final= (teste1 + teste2)/2 (média aritmética)
Para aprovação, a classificação final terá que ser maior ou igual a 10 valores.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical classes using slides. Discussion of articles and resolution of exercises. Activities include lectures, tutorials,
problem solving, etc.
Exercises on the E-Learning platform.
The assessment will consist of two tests, the second of which will be carried out on the scheduled date for the examination
of the normal season.
The tests will focus on the subject of the theoretical and practical classes and each one is rated on a 0-20 scale.

Final classification = (test1 + test2) / 2 (arithmetic mean)
For approval, the final classification must be greater than or equal to 10 points.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A complementaridade entre as aulas teóricas e práticas ajuda a consolidar conceitos mais complexos da teórica e permite
tornar a disciplina mais apelativa para os alunos. Espera-se, desta forma, atingir mais facilmente os objetivos desenhados.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The complementarity between the theoretical and practical classes helps to consolidate more complex theoretical
concepts and allows to make the discipline more appealing to students. In this way, it is expected to more easily achieve
the objectives set.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bibliografia Obrigatória
Videira, A ; Engenharia genética – Princípios e aplicações
NCBI - National Center for Biotechnology Information; A Science Primer (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/About/primer/)

Bibliografia Complementar
Sambrook Joseph; Molecular cloning. ISBN: 978-087969-577-4 (Vol. 1)
Glick, Bernard R. and Patten, Cheryl L; Molecular Biotechnology: Principles and Applications of Recombinant DNA,,
American Society for Microbiology, 2017
Micklos DA, Freyer GA ; DNA Science: A First Course
Watson, J. D., Caudy, A. A., Myers, R. M. & Witkowski, J. A; ) Recombinant DNA. Genes and genomes: a short course
Watson James D. 1928- 070; Recombinant DNA. ISBN: 9781429203128

Mapa IV - Novos Desafios Internacionais de Floresta

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Novos Desafios Internacionais de Floresta

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 New International Forest Challenges

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 SIC

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 81

4.4.1.5. Horas de contacto:
 21 (TP 21)

4.4.1.6. ECTS:
 3
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4.4.1.7. Observações:
Obrigatória

4.4.1.7. Observations:
Mandatory

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
José Luís Penetra Cerveira Lousada (50%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
João José Pradinho Honrado (50%)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Integrar o aluno em problemáticas da floresta, no contexto internacional, identificando alguns dos principais desafios com
que se debate.
Identificar oportunidades para valorização e gestão da floresta e dos seus recursos, em diferentes exemplos espalhados
pelo mundo, em especial no continente Europeu.
Adquirir competências de diálogo, utilizando as línguas estrangeiras como ferramenta de trabalho, num contexto
internacional.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Integrate the student in forest issues, in the international context, identifying some of the main challenges with which they
are faced.
Identify opportunities for valuing and managing the forest and its resources, in different examples around the world,
especially on the European continent.
Acquire dialogue skills, using foreign languages as a working tool, in an international context.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos alternam de ano letivo para ano letivo, identificando um docente/investigador da área da Biotecnologia e da
Engenharia Florestal, que trabalhe e estude sobre temas atuais, de particular relevância para o setor florestal e para os
territórios rurais.
É importante, em cada ano, identificar temas chaves, de preocupação generalizada, que possam ser aprofundados pelo
contacto com realidades exteriores ao País (alterações climáticas, gestão da água, sustentabilidade, novas tecnologias,
silvicultura de precisão, entre outras).

4.4.5. Syllabus:
The contents vary from school year to school year, identifying a teacher / researcher in the area of Biotechnology and
Forest Engineering, who works and studies on current topics, of particular relevance for the forestry sector and for rural
territories.
It is important, each year, to identify key themes of general concern that can be deepened by contact with realities outside
the country (climate change, water management, sustainability, new technologies, precision forestry, among others).

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Como o programa é definido em cada ano curricular, mediante a identificação de conteúdos atuais e relevantes para a
floresta, à escala mundial, os objetivos de promover o contacto com visões exteriores ao país resultam imediatamente
alcançados.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
As the program is defined in each curricular year, through the identification of current and relevant contents for the forest,
worldwide, the objectives of promoting contact with views outside the country are immediately achieved.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Para facilitar este contacto entre s alunos e diferentes universidades, em especial ao longo da Europa ou do espaço
mediterrânico, o ensino em B-Learning vai ser privilegiado. A pesquisa bibliográfica, que complemente os momentos de
contacto com o docente/investigador estrangeiro, é fundamental para aprofundar conteúdos.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
To facilitate this contact between students and different universities, especially throughout Europe or the Mediterranean
area, teaching in B-Learning will be privileged. Bibliographic research, which complements the moments of contact with
the foreign teacher / researcher, is essential to deepen content.
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4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Diversa - Altera ano a ano, consoante os tópicos a tratar

Mapa IV - Plano de Paisagem Florestal

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Plano de Paisagem Florestal

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Forest Landscape Plan

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 SIC

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 42

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 Unidade curricular opcional (num total de 24 ECTS opcionais obrigatórios)

4.4.1.7. Observations:
 Optional curricular unit (in a total of 24 mandatory optional ECTS)

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Domingos Manuel Mendes Lopes (30%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Laura Cristina Roldão e Costa (40%)

 João José Pradinho Honrado (30%)
 

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Sumariar e compilar conteúdos de UCs anteriores, no sentido de caracterizar o setor florestal Português e de identificar os
principais problemas com que se debate.
Aprofundar os temas da floresta sustentável numa abordagem ecológica, económica e social e de como a
projetar/desenhar, respondendo a alguns dos principais desafios que se colocam atualmente ao território em espaço rural,
e em especial às áreas de floresta.
Aprofundar o espírito crítico e a capacidade de encontrar respostas para a floresta Portuguesa.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Summarize and compile content from previous UCs, in order to characterize the Portuguese forestry sector and to identify
the main problems with which it is debated.
Deepen the themes of sustainable forest in an ecological, economic and social approach and how to design it, responding
to some of the main challenges currently facing the territory in rural areas, and in particular the forest areas.
Deepen the critical spirit and the ability to find answers for the Portuguese forest

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Caracterização sumária da floresta Portuguesa e tendências de evolução.
Principais desafios que se colocam à gestão florestal.
Conceitos de diversidade de composição e estrutura, nomeadamente refletindo espécies de árvores, áreas abertas, estado
de maturidade da vegetação, presença de água, entre outros, da floresta portuguesa. 
Processos metodológicos de análises e diagnósticos de caráter diverso, tal como se avaliará a identidade distintiva do
local e qualidades especiais da paisagem. Conceitos de desenho da Paisagem, como ferramenta para a diversificação, a
valorização da Paisagem e o aumento da resiliência dos territórios, compatibilizando usos.
Elaboração de Planos de Paisagem, oportunidades, metodologias e desafios.
Novas tendências para trabalhar o território, assentes na complementaridade.
Agrofloresta e Agricultura sintrópica.

4.4.5. Syllabus:
Summary characterization of the Portuguese forest and evolution trends.
Main challenges for forest management.
Concepts of diversity of composition and structure, namely reflecting tree species, open areas, vegetation maturity status,
presence of water, among others, from the Portuguese forest.
Methodological processes of analysis and diagnosis of different character, as will be assessed the distinctive identity of
the place and special qualities of the landscape. Landscape design concepts, as a tool for diversification, valuing the
Landscape and increasing the resilience of the territories, making uses compatible. Elaboration of Landscape Plans,
opportunities, methodologies and challenges.
New trends to work the territory, based on complementarity.
Agroforestry and Syntropic Agriculture

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As sessões de ensino intensivo permitem a perceção do desenvolvimento dos trabalhos e dos conteúdos apreendidos
pelos alunos o que implica a adaptação e orientação das tarefas a realizar em cada sessão de modo a se cumprirem os
objetivos pedagógicos pretendidos e a assegurar que os alunos adquirem as competências pretendidas. 
O acompanhamento intensivo e diário por docentes leva a um maior envolvimento e concentração dos alunos sobre os
trabalhos a desenvolver e conteúdos a apreender.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Intensive teaching sessions allow the students to perceive the development of the works and the contents learned by the
students, which implies the adaptation and orientation of the tasks to be carried out in each session in order to fulfil the
intended pedagogical objectives and to ensure that the students acquire the skills intended.
The intensive and daily monitoring by teachers leads to a greater involvement and concentration of students on the work
to be developed and content to be learned.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos são abordados num modelo de workshop intensivo de apresentação, discussão, reflexão e reformulação de
soluções no sentido da obtenção de um trabalho final coerente e representativo dos conhecimentos técnicos, científicos e
estético/culturais apreendidos.
Estes workshops deverão ser realizados num contexto de prática profissional podendo ser realizados na Universidade ou
entidades parceiras.
Workshop deverá integrar as seguintes fases de trabalho:
- masterclass sobre o tema por docentes da UTAD e convidados;
- visitas de trabalho ao local de intervenção;
- apresentação diária do desenvolvimento dos trabalhos;
- pesquisa bibliográfica;
- crítica e discussão das apresentações.
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AVALIAÇÃO POR SESSÃO DE WORKSHOP

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The contents are approached in an intensive workshop model of presentation, discussion, reflection and reformulation of
solutions in order to obtain a coherent and representative final work of the technical, scientific and aesthetic / cultural
knowledge learned.
These workshops should be held in a context of professional practice and can be held at the University or partner entities.
Workshop should integrate the following work phases:
- masterclass on the topic by UTAD professors and guests;
- working visits to the intervention site;
- daily presentation of the work development;
- bibliographic research;
- criticism and discussion of the presentations.
EVALUATION BY WORKSHOP SESSION

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Designing Sustainable Forest Landscapes
Simon Bell & Dean Apostol
Taylor & Francis; 1 edition (November 24, 2015)
ISBN-10: 1138967432
ISBN-13: 978-1138967434

Landscape - Patterns, Perception, and Process
Simon Bell
Publisher: Routledge; 2 edition (August 30, 2012)
ISBN-10: 0415608376
ISBN-13: 978-0415608374

Mapa IV - Química Ambiental

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Química Ambiental

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Environmental Chemistry

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 QUI

4.4.1.3. Duração:
 Semestral/semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162
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4.4.1.5. Horas de contacto:
 42 (T-21; P-21)

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 Unidade curricular opcional (num total de 24 ECTS opcionais obrigatórios)

4.4.1.7. Observations:
 Optional curricular unit (in a total of 24 mandatory optional ECTS)

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Luís Miguel de Brito e Cunha Álvares Ribeiro (100%)

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):
 1- Melhorar a formação científica em Química Ambiental

 2- Dominar ferramentas e conceitos para aplicar os princípios químicos à compreensão dos fenómenos ambientais, sem
esquecer o papel dos organismos vivos nesses mesmos fenómenos.

 3- Criar competência para combinar a aplicação dos princípios químicos ao maior desafio que hoje se põe à humanidade –
a recuperação, manutenção e a melhoria da qualidade ambiental.

 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 1- To improve scientific training in Environmental Chemistry

 2- To understand how to apply chemical principles to the understanding of environmental phenomena, without forgetting
the role of living organisms in these same phenomena.

 3- To understand how to combine the application of chemical principles to the greatest challenge facing humanity today -
the recovery, maintenance and improvement of environmental quality.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Ciências e Tecnologia do Ambiente. O Desenvolvimento Sustentável.

 2. QUÍMICA DO MEIO AQUÁTICO
2.1. O Ciclo Químico da Água. Química do meio aquático: 

 2.2 Oxidação – Redução. Fenómenos de oxidação-redução. 
 2.3-Interacções de Fases. Interacções Químicas envolvendo sólidos, gases e água. Solubilidades. 

 2.4-Introdução à Bioquímica Microbial Aquática. Transformações microbianas de carbono, azoto, fósforo, enxofre,
halogéneos, organo-halogenados, metais e semimetais.

 3-POLUIÇÃO DA ÁGUA
 3.1-Natureza e Tipos de Poluentes do Meio Aquático. Poluentes elementares, metais e semi-metais. Espécies organo-

metálicas.
 3.2- Tratamento e uso de águas. Reciclagem e reutilização da água.

 4-A ATMOSFERA E A QUÍMICA DA ATMOSFERA
 4.1-Importância e Características da Atmosfera Terrestre. A Camada de Ozono Estratosférico.

 4.2-Partículas na Atmosfera. Comportamento físico e formação das partículas. 
 4.3-Poluentes Inorgânicos na Atmosfera. 

 4.4-Compostos Orgânicos na Atmosfera. Fontes naturais.
 

4.4.5. Syllabus:
 1. Environmental Sciences and Technology. Sustainable Development.

 2. AQUATIC CHEMISTRY
 2.1. The Chemical Water Cycle. Aquatic chemistry:

 2.2 Oxidation - Reduction. Oxidation-reduction phenomena.
 2.3-Phase interactions. Chemical interactions involving solids, gases and water. Solubilities.

 2.4-Introduction to Aquatic Microbial Biochemistry. Microbial transformations of carbon, nitrogen, phosphorus, sulfur,
halogens, organohalogens, metals and semimetals.

 3-WATER POLLUTION
 3.1-Nature and Types of Pollutants of the Aquatic Environment. Elementary pollutants, metals and semi-metals. Organo-

metallic species.
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3.2- Water treatment and use. Water recycling and reuse.
4-ATMOSPHERE AND ATMOSPHERE CHEMISTRY
4.1-Importance and Characteristics of the Earth's Atmosphere. The Stratospheric Ozone Layer.
4.2-Particles in the Atmosphere. Physical behavior and particle formation.
4.3-Inorganic Pollutants in the Atmosphere.
4.4-Organic compounds in the atmosphere. Natural sources.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Trata-se de uma unidade curricular aplicada, densa no seu conteúdo programático mas que trabalha as questões
ambientais numa perspectiva química. Os alunos que frequentam esta disciplina adquirem uma bagagem de
conhecimentos que lhes permitem trabalhar uma série de contextos ambientais de desafio, tornando-os mais capazes de
solucionar problemas ambientais com que se debatem.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is an applied unit, dense in termos of contents but which works on environmental issues from a chemical perspective.
Students who attend this course acquire a wealth of knowledge that allows them to work in a series of challenging
environmental contexts, making them more capable of solving environmental problems they face.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Além de aulas formais assistidas por Power Point (elementos disponibilizados aos alunos na página da disciplina):
Realização de trabalhos de síntese sobre um assunto ambiental.
Realização de fichas de avaliação ao longo do semestre
- fomentar o estudo ao longo do curso e a aquisição de conhecimentos conduz a motivação e interesse, o que melhora a
formação e os resultados finais.
Resolução de problemas práticos de aplicação de conceitos.
Realização de trabalhos práticos de interesse ambiental.
Fórmula de cálculo da classificação final
A- Nota do exame final: 60 %
B- Fichas de avaliação: 25 %
C- Trabalho de síntese: 5 %
D- Avaliação prática: 10 %
Nota Final: A x 0,60 + B x 0,25 + C x 0,05 + D x 0,10

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
In addition to formal classes assisted by Power Point (elements made available to students on the course page):
Synthesis work on an environmental issue.
Conducting assessment sheets throughout the semester
- foster study throughout the course and the acquisition of knowledge leads to motivation and interest, which improves
training and final results.
Resolution of practical problems of application of concepts.
Practical work of environmental interest.
Calculation formula of the final classification
A- Final exam score: 60%
B- Evaluation sheets: 25%
C- Synthesis work: 5%
D- Practical assessment: 10%
Final grade: A x 0.60 + B x 0.25 + C x 0.05 + D x 0.10

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
À semelhança de outras disciplinas da FCUP, também esta se divide entre aulas teóricas (mais expositivas, mas
recorrendo a novas tecnologias que permitam ser apelativas para aos alunos e transmitir-lhes os conceitos teóricos
fundamentais) e aulas práticas,(que permitam perceber melhor a importância dos conceitos da aulas teóricas).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Like it is usual at FCUP disciplines, this unit is also divided into theoretical classes (more expository, but using new
technologies that make it appealing to students and transmit fundamental theoretical concepts to them) and practical
classes (which allow a better understanding of the importance of the concepts of theoretical classes).

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bibliografia Obrigatória
000091990. ISBN: 1-56670-633-5

Bibliografia Complementar
000071891. ISBN: 0-19-856440-6
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000060017. ISBN: 0-7167-3153-3
Baird, Colin e Cann, Michael; Environmental Chemistry, W. H. Freeman and Company, 2005. ISBN: 0-7167-4877-0

Mapa IV - Química Analítica

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Química Analítica

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Analytical Chemistry

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 QUI

4.4.1.3. Duração:
 Semestral /Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 42 (T-21; TP-10,5; P-10,5)

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 Unidade curricular opcional (num total de 24 ECTS opcionais obrigatórios)

4.4.1.7. Observations:
 Optional curricular unit (in a total of 24 mandatory optional ECTS)

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Paulo Joaquim Ferreira de Almeida (50%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 José António Maia Rodrigues (50%)

 

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Nas aulas teóricas pretende-se que os alunos adquiram noções básicas de Química Analítica, tentando realçar a

importância da análise na resolução de problemas reais.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 In the theoretical classes it is intended that students acquire basic notions of Analytical Chemistry, trying to highlight the

importance of analysis in solving real problems.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 CAPÍTULO 1. Equilíbrios em solução

 1.1. Generalidades sobre soluções
 1.2. A dissociação da água

 1.3. Tipos de reacções em solução aquosa
 1.4. Cálculo das concentrações no equilíbrio

 1.5. Reacções de ácido base
 1.6. Reacções de precipitação

 1.7. Reacções de complexação
 1.8. Reacções de oxidação - redução

 
CAPÍTULO 2. Análise Volumétrica
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2.1. Requisitos para a viabilidade da análise
2.2. Tipos de volumetrias
2.3. A detecção do ponto de equivalência
2.4. Padrões
2.5. Volumetrias de ácido - base
2.6. Volumetrias de oxidação - redução
2.7. Volumetrias de precipitação
2.8. Volumetrias de complexação

CAPÍTULO 3. Potenciometria
3.1. Eléctrodos de referência
3.2. Eléctrodos indicadores
3.3. Os potenciais das células
3.4. Interferências
3.5. Medição do pH
3.6. Outros tipos de eléctrodos de membrana
3.7. Medições potenciométricas
3.8. Medições potenciométricas directas
3.9. Titulações potenciométricas

4.4.5. Syllabus:
CHAPTER 1. Equilibrium in solution
1.1. General solutions
1.2. The dissociation of water
1.3. Types of reactions in aqueous solution
1.4. Calculation of equilibrium concentrations
1.5. Acid base reactions
1.6. Precipitation reactions
1.7. Complexation reactions
1.8. Oxidation reactions - reduction

CHAPTER 2. Volumetric Analysis
2.1. Requirements for the feasibility of the analysis
2.2. Types of volumetries
2.3. Detection of the equivalence point
2.4. Standards
2.5. Volumes of acid - base
2.6. Oxidation volumes - reduction
2.7. Precipitation volumetries
2.8. Complexation volumetries

CHAPTER 3. Potentiometry
3.1. Reference electrodes
3.2. Indicator electrodes
3.3. Cell potentials
3.4. Interferences
3.5. PH measurement
3.6. Other types of membrane electrodes
3.7. Potentiometric measurements
3.8. Direct potentiometric measurements
3.9. Potentiometric titrations

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos reforçam o caráter aplicado que se pretende ter nesta disciplina. A tentativa de resolução de problemas
reais é o principal enfoque dos conteúdos seleccionados para integrar a disciplina.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents of this unit reinforce the applied character that one intends to have in this discipline. The attempt to solve
real problems is the main focus of the contents selected to integrate the discipline.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas são acompanhadas por 'transparências resumo' (cópias destas transparências são disponibilizadas na
Paciências).

Nas aulas teórico-práticas são resolvidos exercícios de aplicação da matéria versada nas aulas teóricas e os 5 trabalhos
práticos.
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Avaliação em Exame final - 15 valores

Desempenho nas aulas teórico-práticas e práticas - 5 valores

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical classes are accompanied by 'summary transparencies' (copies of these transparencies are made available at
Patiences).

In the theoretical-practical classes, exercises are applied to apply the material taught in the theoretical classes and the 5
practical assignments.

Assessment in final exam - 15 points

Performance in theoretical-practical and practical classes - 5 points

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As aulas teóricas seguem metodologias mais clássicas mas que se tenta serem apelativas. As aulas práticas permitem
que se compreenda a relevância e potencial de aplicação dos conceitos teóricos para a resolução dos problemas práticos
trabalhados.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

Theoretical classes follow more classic methodologies but try to be appealing. Practical classes allow us to understand
the relevance and potential of applying theoretical concepts to solve the practical problems worked on.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Elementos de Química Analítica, 3ª Edição de Apontamentos, Aquiles Araújo Barros, Porto, 2001.
João Cabral, Lições de Química Analítica (Princípios Fundamentais), Porto, 1983.
Adélio Machado, Análise Volumétrica, 2ª Edição, Centro de Investigação em Química (U.P.), Porto, 1978.
Daniel C. Harris, Quantitative Chemical Analysis, W. H. Freeman & Company, New York, 2007.
João Cabral, Tabelas e Formulário de Química, Porto, 1993.

Mapa IV - Serviços de Ecossistemas e Áreas Classificadas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Serviços de Ecossistemas e Áreas Classificadas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Ecosystem services and Classified areas

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 SIC

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 189

4.4.1.5. Horas de contacto:
 50

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 Unidade curricular opcional (num total de 24 ECTS opcionais obrigatórios)

4.4.1.7. Observations:
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Optional curricular unit (in a total of 24 mandatory optional ECTS)

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Filipa Conceição Silva Furtado Torres Meneres Manso (40%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Aurora Carmen Monzón Y Capapé(20%)
Frederico Meireles Rodrigues (20%)
Edna Carla Janeiro Cabecinha da Câmara Sampaio (20%)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Com esta UC pretende-se que os alunos conheçam os diferentes tipos de serviços ecossistémicos e suas funcionalidades.
Deverão compreender as relações entre estes serviços, a biodiversidade e a sua relevância na conservação da natureza;
adquirir competências na análise, interpretação e priorização de atuações na conservação da biodiversidade e
sensibilização ambiental. 
Pretende-se que identifiquem as redes nacionais e internacionais de Àreas Protegidas e Classificadas, a legislação mais
relevante associada à sua gestão, e problemáticas locais e globais. 
Deverão entender os princípios gerais do planeamento do espaço rural, a manutenção da qualidade paisagística e a
valorização das características naturais e culturais da paisagem; distinguir os seus modelos de fruição, saber avaliar a
respetiva capacidade de carga e desenvolver estratégias de adequação às necessidades dos diferentes utilizadores;
conhecer as bases gerais para a implementação do ecoturismo em áreas classificadas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
With the teaching of this unit it is intended that students get to know the different types of ecosystem services and their
functionalities. They should understand the relationships between these services, biodiversity and their relevance in
nature conservation; gain skills in the analysis, interpretation and prioritization of actions in biodiversity conservation and
environmental awareness. 
They should also identify the national and international networks of Protected Areas, as well as the most relevant
legislation associated with their management, and their local and global issues. 
They should understand the principles of rural planning, the maintenance of landscape quality and the enhancement of
natural and cultural features of the landscape; distinguish their models of fruition, know how to evaluate their capacity of
load and develop strategies for adaptation to the needs of different users; know the for the implementation of ecotourism
in protected areas.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1 –Serviços de Ecossistemas e Biodiversidade 
- Classificação e tipologia de serviços dos ecossistemas 
- Bases de conservação. Distribuição da biodiversidade. Políticas de conservação e proteção do meio ambiente; 
- O papel das áreas protegidas na conservação. Estado de conservação e ameaças das espécies.
- Principais fontes de base de dados e planos de atuação. 
2 – Áreas Classificadas
– Sistema Nacional de Áreas Protegidas
- Rede Natura 2000 e Convenções Internacionais 
- Problemáticas das Áreas Classificadas
- A gestão das Áreas Classificadas e sustentabilidade.
3 - Valorização da Paisagem e Planeamento do Ecoturismo
- Princípios gerais do planeamento do espaço rústico, manutenção da qualidade paisagística em áreas protegidas e
valorização das características naturais e culturais da paisagem
- Modelos de fruição da paisagem, avaliação a capacidade de carga da paisagem
- Bases gerais para a implementação do ecoturismo em áreas classificadas.

4.4.5. Syllabus:
1-Ecosystem Services and biodiversity
- Classification and typology of ecosystem services; 
- Bases of conservation. Biodiversity distribution. Policies for conservation and protection of the environment. 
- The role of protected areas in conservation. Conservation status and threats of species. 
- Main database sources. Plans of action.
2 - Protected Areas
- National Protected Areas System
- Natura 2000 network and international conventions
- Protected Areas problems: Rural abandonment/demographic pressure, landscape degradation, eco-tourism and
compatibility processes
- Protected Areas management and sustainability: conflicts and public participation
3 – Landscape Valuation and Ecotourism Planning
- Principles of rural landscape planning, maintenance of its quality in protected areas and enhancement of natural and
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cultural features 
- Landscape fruition models, assessment of the carrying capacity of the landscape 
- Bases for the implementation of ecotourism in protected areas

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta unidade curricular integra um conjunto de princípios de grande atualidade para a compreensão e o estudo das
dinâmicas e processos de gestão dos ecossistemas, numa perspetiva de conservação da natureza. A aprendizagem dos
conceitos, conhecimentos emetodologias requeridos são relevantes para que alunos se adquiram competências na
utilização sustentável das áreas classificadas, em termos da proteção da respetiva biodiversidade, estética e cultura, não
descurando o bem-estar socio-económico das populações residentes

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This curricular unit integrates a set of principles of great importance for the understanding the dynamics and processes of
ecosystems management, from a perspective of nature conservation. The learning of the concepts, knowledge and
methodologies required are relevant for students to acquire skills in the sustainable use of protected areas, in terms of
preservation of their biodiversity, aesthetics and culture, keeping in mind the socio-economic well-being of inhabitants.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Em todas as componentes, o ensino será teórico-prático com exercícios baseados em relatórios, análise crítica de artigos
e saídas de campo. A avaliação incluirá um teste, um trabalho de consulta bibliográfica e um projeto.
Fórmula global: A nota final contemplará a média aritmética das 3 componentes.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical-practical teaching with exercises based on reports, critical analysis of articles, and field trips. The evaluation
will include a test, a bibliographical survey and a project. 
Global formula: The final grade will include the arithmetic average of the 3 components.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Protected Areas and Regional Development in Europe: Towards a new model for the 21st century. Mose, I.
- Saving natures´s legacy: Protecting and restoring biodiversity Noss, R.F. & Cooperrider, 
A.Y. 
- Regiones Biodiversas. Herramientas Para la Planificación de Sistemas Regionales de Áreas Protegidas Kattan, G. &
Naranjo, L.G. 
- https://icnf.pt; 
- https://www.icnf.pt/
- https://www.cbd.int/; 
- https://protectedplanet.net; 
- https://www.iucn.org/theme/protected-areas/publications 
- Web, vários: Livro vermelho dos vertebrados de Portugal Cabral, M.J. (Coord.) et al.

Mapa IV - Silvicultura Especial e Exploração Florestal

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Silvicultura Especial e Exploração Florestal
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Special Forestry and Logging

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
SIC

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
189

4.4.1.5. Horas de contacto:
50

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
Unidade curricular opcional (num total de 24 ECTS opcionais obrigatórios)

4.4.1.7. Observations:
Optional curricular unit (in a total of 24 mandatory optional ECTS)

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
João Paulo Fidalgo Carvalho

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):
Aquisição de competências e conhecimentos na aplicação de práticas silvícolas de relacionadas com silvicultura
multifuncional e sustentável, seleção, instalação e condução de espécies florestais em situações particulares, na
silvicultura das principais espécies florestais e em exploração florestal

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Acquisition of skills and knowledge related with multifunctional and sustainable forestry, practices in particular situations,
the silviculture of the main forest species and on forest harvesting.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Silvicultura multifuncional e sustentável. Silvicultura das principais espécies florestais, serviços e bens biotecnológicos.
Arborização em zonas semi-áridas. Fixação e arborização de dunas. Cortinas quebra-ventos. Arborização em meio urbano.
Recuperação de áreas degradadas. Caracterização do meio, selecção de espécies, técnicas de instalação e condução dos
espaços arborizados. Exploração florestal, técnicas, equipamentos e procedimentos de segurança

4.4.5. Syllabus:
Multifucntional and sustainable silviculture. Silviculture of forest species. Forestation techniques in arid areas. Dune
fixation and vegetation. Wind-breaks installation and management. Species selection and installation of trees in urban
areas. Reclamation of degradated areas. Site evaluation, species selection, plantation and management techniques. Forest
harvesting techniques, equipment and safety procedures.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão de acordo com os objetivos da unidade curricular. Pretende fornecer diversas
competências na área da arborização em situações particulares, a silvicultura de espécies florestais e a exploração
florestal, no que se refere aos conteúdos e especialidade dessas matérias, visando a compreensão, interpretação e
aplicação dos conceitos aprendidos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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The contents are consistent with the curricular unit objectives. Intents to provide various skills in the area of the
afforestation in particular situations, the silviculture of forest species and forest harvesting, in relation to the expertise
content of these matters, aimed the understanding, interpretation and application of the learned concepts.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
São realizadas aulas teóricas, aulas teórico-práticas e aulas de apoio tutorial. Avaliação da assimilação e domínio de
conteúdos através de teste, trabalhos de grupo e relatórios de trabalhos de pesquisa.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Lectures, practical classes and tutorial support. Assessment of assimilation and mastery of content through written test,
group work, report and essay of research works.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Adger, W., Huq, S., Brown, K., Conway, D., Hulme, M., 2003. Adaptation to climate change in the developing world. Progress
in Development Studies 3: 179-195.
Baker, F., Daniel, T., Helms, J., 1982. Principles of Silviculture. McGraw-Hill, New York.
Carvalho, J., 2018. Silvicultura Complementar - Apontamentos. UTAD, Vila Real.
Kohm, K., Franklin, J., 1997. Creating a Forestry for 21st Century. Island Press, Washington DC.
Schulze, E., Mooney, H., 1994. Biodiversity and Ecosystem Function. Springer, Heidelberg.
Sutherland, W., Hill, D., 2008. Managing habitats for conservation. Cambridge Univ Press.

Mapa IV - Biologia Integrativa de Ecossistemas e Recursos Naturais

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Biologia Integrativa de Ecossistemas e Recursos Naturais

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Integrative Biology of Ecosystems and Natural Resources

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 BIO

4.4.1.3. Duração:
 semestral / semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 42 (TP)

4.4.1.6. ECTS:
 6
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4.4.1.7. Observações:
 Unidade curricular opcional (num total de 24 ECTS opcionais obrigatórios)

4.4.1.7. Observations:
 Optional curricular unit (a total of 24 mandatory optional ECTS)

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 João José Pradinho Honrado (12h, 29%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Maria Fernanda da Silva Fidalgo Ferro de Beça (9h, 21%)

 Mariana Pereira de Sousa de Santiago Sottomayor (12h, 29%)
 Mário Manuel de Miranda Furtado Campos Cunha (9h, 21%)

 

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Seguindo os princípios da Biologia Integrativa, esta UC permitirá aos estudantes aprofundar conhecimentos relativos a

diversos domínios da Biologia relevantes para uma análise integrativa dos ecossistemas no apoio à gestão sustentável
dos recursos naturais. Esta UC pretende ainda familiarizar os estudantes com um conjunto de ferramentas avançadas de
análise biológica, ecológica e ambiental, da biologia molecular/ómicas à geomática baseada em plataformas remotas,
através da sua aplicação prática à avaliação de espaços e recursos naturais concretos. No final da UC os estudantes
deverão ficar capacitados para a aplicação de abordagens integrativas ao estudo e gestão dos ecossistemas e recursos
naturais, bem como para identificar e aplicar as ferramentas mais relevantes para esse propósito.

 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Following the principles of Integrative Biology, this course will allow students to consolidate their knowledge regarding

various domains of Biology that are relevant for an integrative analysis of ecosystems in support of sustainable natural
resource management. The course further aims to get students acquainted with a set of advanced tools for biological,
ecological and environmental analysis, from molecular biology/omics to geomatics supported by remote platforms,
through their practical application to the assessment of specific settings and natural resources. By the end of the course,
students should be capacitated to apply integrative approaches in the study and management of ecosystems and natural
resources, as well as to identify and apply the most relevant tools for that purpose.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 Parte I. BIOLOGIA INTEGRATIVA: PRINCÍPIOS E FERRAMENTAS

 1. Introdução à Biologia Integrativa (BI): princípios gerais e domínios de aplicação.
 2. Conceitos e ferramentas avançadas de análise em diversos domínios da Biologia e níveis de organização: Biologia

Molecular e Celular, Biologia Estrutural e Funcional, Biologia Evolutiva e Diversidade Biológica, Biologia de Populações e
Comunidades, Biologia de Ecossistemas e BIa.

 Parte II. APLICAÇÕES DA BI
 1. Aplicações da BIa à análise de ecossistemas em diversos contextos ambientais e biogeográficos.

 2. Aplicações da BI a diversos tipos de recursos naturais e desafios de gestão associados.
 Parte III. PROJETO DE BIOLOGIA INTEGRATIVA

 1. Definição de âmbito e objetivos do projeto de Biologia Integrativa para gestão de recursos naturais.
 2. Recolha, processamento e análise de dados: aplicação prática de metodologias e ferramentas relevantes.

 3. Síntese, proposta de intervenção e indicadores de avaliação e monitorização.

4.4.5. Syllabus:
 Part I. INTEGRATIVE BIOLOGY: PRINCIPLES AND TOOLS

 1. Introduction to Integrative Biology IB): general principles and application domains.
 2. Advanced concepts and analytical tools in several domains of Biology and levels of biological organization: Molecular

and Cell Biology, Structural and Functional Biology, Evolutionary Biology and Biodiversity, Population and Community
Biology, Ecosystem Biology and Integrative Biogeography.

 Part II. APPLICATIONS OF IBY
 1. Applications of IB in the analysis of ecosystems under various environmental and biogeographic contexts.

 2. Applications of IB to different types of natural resources and their associated management challenges.
 Part III. IBY PROJECT

 1. Definition of scope and objectives of IB projects for natural resource management.
 2. Data collection, processing and analysis: practical application of relevant methods and tools.

 3. Synthesis, proposal of management actions, and indicators for assessment and monitoring.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos foram selecionados e organizados por forma a cobrir quatro momentos fundamentais da

capacitação dos estudantes nas temáticas da unidade curricular: consolidação de bases teóricas em diversos domínios da
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Biologia e respetiva integração, contacto com metodologias e ferramentas avançadas de análise em Biologia, análise
crítica de exemplos de aplicação, e desenvolvimento de um projeto de aplicação a um desafio concreto de avaliação de
ecossistemas ou gestão de recursos naturais.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus topics were selected and organized in order to cover four crucial moments of students’ capacity-building in
the subjects of the course: consolidating the theoretical background in various domains of Biology as well as their
integration, using advanced analytical methods and tools in Biology, critically analyzing a range of application examples,
and developing a practical project on a specific challenge in ecosystem assessment or natural resource management.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC está organizada em três blocos:
- Bloco 1: aulas são apresentados e discutidos os princípios da Biologia Integrativa e as ferramentas mais relevantes para
a avaliação e gestão de ecossistemas e recursos naturais; esta primeira parte do semestre inclui um conjunto de
seminários por especialistas nos diversos domínios.
- Bloco2: aulas são explorados pelos alunos, através de trabalhos individuais de pesquisa tutorados, exemplos de boas
práticas da aplicação de ferramentas integrativas à avaliação e gestão de ecossistemas e recursos naturais.
- Bloco3: aulas os estudantes aplicam os conhecimentos adquiridos num trabalho de natureza projetual que tem como
objetivo a análise de uma situação concreta de avaliação e gestão de ecossistemas e recursos naturais, aplicando os
princípios e as ferramentas da Biologia Integrativa; após uma primeira visita ao contexto específico a avaliar, os
estudantes são organizados em pequenos grupos. 
Avaliação: trabalho individual (50%) e de grupo (50%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The course is organized in 3 sets:
- 1st set: classes is aimed to present and discuss the principles of Integrative Biology and the most relevant tools for the
assessments and management of ecosystems and natural resources; this first part of the semester includes a set of
seminars by invited experts covering the several domains and tools.
- 2nd set: classes, students explore, through supervised literature research, examples of application of advanced tools and
integrative approaches to the assessment and management of ecosystems and natural resources.
- 3rd set: classes, students apply their knowledge and skills in a group project aimed at analyzing a specific example of
assessment and management of ecosystems and natural resources, applying integrative Biology; following a first field
visit to the selected setting, students are organized in groups and each one explores a specific topic or management
challenge.
Assessment: individual research (50%) + group project (50%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino a implementar privilegiam o contacto dos estudantes com contextos concretos de aplicação
dos princípios e ferramentas da Biologia Integrativa. Esse foco nas vertentes de pesquisa tutorada, análise crítica e
discussão, e aplicação em contexto projetual refletem-se na organização do semestre letivo e no modelo de avaliação dos
estudantes.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodologies promote the actual contact of students with specific contexts of application of principles and
methods of Integrative Biology. Such focus on supervised research, critical analysis and discussion, and project-based
application is reflected on the organization of the semester and on the students’ assessment methodology.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Alcaraz-Segura D, Di Bella CM, Straschnoy JV (Eds.). 2014. Earth Observation of Ecosystem Services. CRC Press, Taylor &
Francis Group, 482pp.
Gao Y, Hokkanen HMT, Menzler-Hokkanen I (Eds.). 2020. Integrative Biological Control: Ecostacking for Enhanced
Ecosystem Services (Progress in Biological Control Book 20). 1st Edition, Kindle Edition.
Martin LB, Ghalambor CK, Woods HA (Eds.). 2014. Integrative Organismal Biology. John Wiley & Sons, Inc
Wake MH. 2008. Integrative Biology: Science for the 21st Century. BioScience 58(4): 349-353.

Mapa IV - Biotecnologia de Lenhosas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Biotecnologia de Lenhosas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Biotechnology of Woody Plants
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4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 BIO

4.4.1.3. Duração:
 Semestral /Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 42 (TP42)

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 Unidade curricular opcional (num total de 24 ECTS opcionais obrigatórios)

4.4.1.7. Observations:
 Optional curricular unit (a total of 24 mandatory optional ECTS)

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 José Joaquim saraiva Pissara (57%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Maria Fernanda da Silva Fidalgo Ferro de Beça (21,5%)

 Maria da Conceição Lopes Vieira dos Santos (21,5%)
 

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Compreender a relação entre a estrutura da madeira e as propriedades específicas dos seus derivados; compreender a

importância da madeira enquanto recurso natural e matéria industrial e a sua importância nas diferentes sociedades. 
 No fim da unidade curricular, os estudantes deverão ser capazes de: 

 Descrever a anatomia macroscópica e microscópica da madeira; 
 Descrever de forma geral a biossíntese dos polímeros da madeira e explicar como se relacionam com as propriedades

físicas e mecânicas e o uso dos principais derivados da madeira; 
 Conhecer as características da madeira que permitem distinguir e identificar espécies;

 Discutir diferentes processos biotecnológicos para a indústria da celulose; 
 Descrever diferentes tipos de micro-organismos e modos de interação com madeira; 

 Compreender as aplicações atuais e potenciais da biotecnologia nos produtos derivados da madeira.
 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Provide students with an understanding of the connection between the structure of wood and the specific properties of

wood products; understanding of the importance of wood as natural resource and industrial material and how wood fits
into different societies.

 By the end of the course, students should be able to:
 Describe the macroscopic and microscopic anatomy of wood;

 Give a general description of the biosynthesis of wood polymers and explain how they relate to the physical and
mechanical properties and use of major wood products;

 Identify the characteristics of wood which make species different from one another and can be used to identify wood
species;

 Discuss different biotechnical processes for the pulp and paper industry;
 Describe different types of microorganisms and their modes of interaction with wood;

 Understand current and potential applications of biotechnology in wood processed products.
 

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 Características da madeira; tipos de células, função e propriedades físicas. 

 Constituintes químicos na parede das células lenhosas. Biossíntese, estrutura e propriedades de celulose, hemicelulose e
lenhina. Produtos celulósicos e químicos extraídos da madeira. Tecnologia de aglutinação da madeira processada.
Produção de resina. Vias intracelulares de trânsito e secreção nas células vegetais. Enzimas hidrolíticas dos constituintes
da madeira. Hidrólise ácida e enzimática da celulose. Produção mecânica e química de pasta celulósica. Produção de
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bioetanol.
Micropropagação espécies florestais. Clonagem no melhoramento florestal. Florestas clonais.
Modificação genética e biossintética. Benefícios económicos e ambientais da biotecnológia em lenhosas: a)
processamento de madeira e resinas; b) adaptações a desafios ambientais. Aplicações genómicas e genéticas atuais para
resinosas e folhosas. Estudo de casos de aplicações das novas tecnologias de transformação e edição em espécies
florestais.

4.4.5. Syllabus:
Gross features of wood; types of cells, function and influence on physical properties. 
Distribution of chemical components in the woody cell wall. Biosynthesis, chemical structure and properties of cellulose,
hemicellulose and lignin. Cellulose products and chemicals from wood. Wood adhesive technology. Resin production.
Intracellular trafficking and secretion in plant cells. Enzymes degrading wood components. Hydrolysis of cellulose by acid
and enzymes. Mechanical and chemical pulping; sulphate and sulphite processes. Bioethanol production.
Micropropagation of forest species. Clonal forests and cloning strategies in clonal breeding. Biosynthesis and genetic
modification. Biotechnological innovation in woody species, namely for: a) wood processing and resin production; b)
adaptation to climate changes. Metabolic pathways involved. Current genomic and genetic applications are illustrated and
discussed for softwoods and hardwoods. Transformation and gene edition in woody species. 

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O programa incorpora o conhecimento científico mais atual sobre o tema e reflete a experiência e o saber pedagógico e
científico do docente envolvido na lecionação da disciplina. 
O programa confere um sólido conhecimento teórico e prático bem como competências sobre os fundamentos base da
ciência da madeira. Permitirá conhecer: a anatomia microscópica da madeira; a estrutura química e a biossíntese dos
polímeros e compostos extraídos da madeira; as reações dos constituintes da madeira na produção mecânica e química
de pasta e seu branqueamento; compreender como é que estrutura de madeira e da pasta de celulose é afetada por
processos químicos e microbiológicos.
Permite desenvolver conhecimentos de clonagem, e de uso de ferramentas de edição de genes para melhorar genótipos
face a qualidade de madeira, produção de resinas, resistências a agentes de stress ambiental. Permitirá conhecer
ferramentas de transformação genética e edição de genes e casos já de sucesso em espécies lenhosas. 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The unit incorporates the most update scientific knowledge on the subject.
The contents confer to the students a solid theoretical and practical knowledge as well as competencies on key wood
science fundamentals. It will give students an understanding of: the microscopic anatomy of wood; the chemical structure
and biosynthesis of wood polymers and extractives; the reactions of wood polymers in mechanical and chemical pulping
and bleaching; and how the hierarchical structure of wood and pulp is affected by chemical and microbiological processes.
It will also allow the students to develop skills and knowledge on micropropagation of woody species, the clonal concept
at the forest level, and the use of gene editing tools to improve genotypes in terms of wood quality, resin production,
resistance to environmental stressors, etc. It will also allow students to consolidate their knowledge on tools of genetic
transformation and gene edition.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas, apresentação e discussão de artigos científicos sobre tópicos do programa. 
Trabalho laboratorial de xilotomia e identificação de madeiras para consolidação do conhecimento da arquitectura interna
da madeira e das suas propriedades. 
Trabalho laboratorial sobre micropropagação e regeneração in vitro de uma espécie lenhosa modelo (eg Pinus). Fidelidade
genética por citometria de fluxo. Discussão de um trabalho sobre o uso de transformação/edição genética no
melhoramento florestal.
Avaliação: apresentações de tópicos do programa, 30%; exame final escrito, 70%. 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The course will use a wide combination of learning methods, including lecturing by the professor or the students, class
analysis and discussion of the selected subjects presented by the students and hands-on work with samples and
equipment for deep understanding of wood architecture and properties. Laboratorial work on micropropagation of a model
woody species (eg Pinus) and genetic fidelity assessment by flow cytometry. Discussion of papers on the use of genetic
transformation to improve forest species
Evaluation: 30% presentation of selected subjects, 70% final written examination.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino em aulas Teórico-Práticas incluem teóricas formais, seguidas de um período de discussão,
sempre que apropriado; palestras interactivas, envolvendo os estudantes num processo mais activo; discussão em grupo,
estruturada e orientada pelo professor, para promover um debate sobre pontos de vista e diferentes opiniões; trabalhos
práticos que permitem aos estudantes desenvolver competências laboratoriais. Utilizar-se-ão, sempre que necessário,
ferramentas computacionais de diagnose de madeiras. As metodologias de ensino acima mencionadas serão ajustadas de
modo a permitir que os estudantes integrem os objectivos da unidade curricular.
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4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodologies include structured formal lectures, followed by a discussion period whenever appropriate;
interactive lectures, which engage the students in a more active process; group discussion, structured and directed by the
professor, to promote an understanding about the different views and opinions that may arise; laboratory classes where
the students perform tasks enabling them to practice and develop skills. Whenever necessary, computer-based
approaches will be used to enhance learning and teaching outcomes. The above teaching methodologies will be adjusted
in order de students integrate the objectives of the curricular unit.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Mathieu, Y., Gelhaye, E., Dumarçay, S., Gérardin, P., Harvengt, L., Buée, M., 2013 - Selection and validation of enzymatic
activities as functional markers in wood biotechnology and fungal ecology. Journal of Microbiological Methods 92 157–163.
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2019. Forest Health and Biotechnology: Possibilities and
Considerations. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25221.
- Dort, Erika N et al. “CRISPR/Cas9 Gene Editing: An Unexplored Frontier for Forest Pathology.” Frontiers in plant science
vol. 11 1126. 22 Jul. 2020, doi:10.3389/fpls.2020.01126
- Fenning T, Walter C, Gartland 2008) Forest biotech and climate change Nature Biotechnology 26, 615–617
- Nunes, S., Marum, L., Dias, M.C., Santos, C. (2018) Plant regeneration from ploidy-stable cryopreserved embryogenic lines
of the hybrid Pinus elliottii x P. caribaea Industrial Crops and Products, 2017, 105,215-224

Mapa IV - Estágio Empresarial ou Investigação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Estágio Empresarial ou Investigação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Company or Research training

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 324

4.4.1.5. Horas de contacto:
 24 (OT=24) para os docentes; 324 (E=300; OT=24) para os alunos

4.4.1.6. ECTS:
 12

4.4.1.7. Observações:
 Unidade curricular opcional (pode optar por fazer mais 2 UC optativas de 6 ECTS, reforçando a componente teórica)

4.4.1.7. Observations:
 Optional course unit (students can choose to do 2 more optional 6 ECTS UCs, reinforcing the theoretical component)

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 João José Pradinho Honrado (50%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Domingos Manuel Mendes Lopes (50%)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Pretende-se que esta unidade curricular seja integradora dos conhecimentos e competências adquiridos ao longo da

licenciatura, nos planos de gestão técnica das empresas Biotecnológicas e Florestais, nas diferentes áreas de
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conhecimento técnicas e no plano da gestão económico-financeira e comercial.
Deve assim, desenvolver competências relacionadas com todas as áreas de conhecimento específicas lecionadas ao
longo da licenciatura, conjugando-as e aplicando-as em contexto profissional, em cont4exto de empresa ou reforçando a
componente de investigação.
Aplicar metodologias de cálculo e análise do funcionamento e do controlo da funcionalidade de um projeto, no plano
técnico e no plano económico.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that this course unit integrates the knowledge and skills acquired during the degree, in the plans of technical
management of Biotechnological and Forestry companies, in the different areas of technical knowledge and in the plan of
economic-financial and commercial management.
Therefore, you must develop skills related to all specific areas of knowledge taught throughout the degree, combining
them and applying them in a professional context, in the context of a company or reinforcing the research component.
Apply methodologies for calculating and analyzing the functioning and control of the functionality of a project, both
technically and economically.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos alteram de acordo com a opção que cada aluno venha a ter para desenvolver em contexto de estágio. 
Pode ser desenvolvido mais na área da Engenharia Florestal ou na área da Biotecnologia ou fazer a ponte entre estas duas
grandes áreas.

4.4.5. Syllabus:
The contents change according to the option that each student may have to develop in the context of an internship.
It can be further developed in the area of Forest Engineering or in the area of Biotechnology or to bridge the gap between
these two major areas.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Não aplicável

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Not applicable

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Será sempre desenvolvido em contexto de trabalho, ou no grupo empresarial na Indústria, ou em contexto de
investigação.
A avaliação será feita pela apreciação do Relatório Final de Estágio por um júri nomeado pela direção de curso.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
It will always be developed in the context of work, or in the business group in Industry, or in the context of research.
The evaluation will be made by the evaluation of the Final Report by a jury appointed by the course director.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Variável de acordo com os tópicos em que se desenvolve o Estágio
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Mapa IV - Floresta em Espaço Urbano

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Floresta em Espaço Urbano

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Forest in Urban Space

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
SIC

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
189

4.4.1.5. Horas de contacto:
50 (TP)

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
Unidade curricular opcional (num total de 24 ECTS opcionais obrigatórios)

4.4.1.7. Observations:
Optional curricular unit (a total of 24 mandatory optional ECTS)

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Luís Miguel Ferreira Pontes Martins

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):
Apresentar as fragilidades e potencialidades do arvoredo urbano e os princípios de planeamento, instalação, condução e
conservação, considerando as interações entre a vegetação e as atividades humanas.
Abordar princípios de paisagismo e da utilização das árvores nos espaços verdes; Usos, benefícios e funções da
vegetação no ambiente urbano; Instalação, condução e transplante de árvores; Diagnóstico da vitalidade, estabilidade e
condição de risco; Pragas e Doenças; Mecanismos de defesa - Barreiras de Shigo – e reação à poda

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To present the weaknesses and potentialities of the urban trees and the principles of planning, installation, conduction and
conservation, considering the interactions between vegetation and human activities.
Address principles of landscaping and the use of trees in green spaces; Uses, benefits and functions of vegetation in the
urban environment; Installation, conduction and transplantation of trees; Diagnosis of vitality, stability and risk condition;
Pests and Diseases; Defense mechanisms - Shigo barriers - and reaction to pruning

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Princípios de paisagismos, a componente sociológica e benefícios dos espaços verdes urbanos. Condicionantes à
instalação da árvore e processos de condução e manutenção do arvoredo. Fisiologia, mecanismos de defesa – barraeiras
de compartimentação – técnicas de poda, cirurgia e de escalada de árvores. 
O diagnóstico e avaliação do risco em floresta urbana. O método visual, com auxílio de equipamento específico e o Pulling
Test. A biomecânica da árvore e a análise do risco.
Sistemas e plataformas de gestão, métodos de inventário e de avaliações de campo. Critérios para avaliação de árvores de
interesse público e métodos de avaliação patrimonial – A Norma Granada.

4.4.5. Syllabus:
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Principles of landscaping, the sociological component and benefits of urban green spaces. Constraints to the installation
of the tree and processes of conduction and maintenance of the grove. Physiology, defense mechanisms - compartmental
barriers - pruning, surgery and tree climbing techniques.
Diagnosis and risk assessment in an urban forest. The visual method, with the aid of specific equipment and the Pulling
Test. Tree biomechanics and risk analysis.
Management systems and platforms, inventory methods and field assessments. Criteria for the evaluation of trees of
public interest and methods of heritage evaluation – Granada Algoritm.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Devido ao natural crescimento do arvoredo e às mudanças que vão ocorrendo, o inventário e monitorização dos
exemplares arbóreos são pois consideradas ações paradigmáticas e, portanto, também elas consideradas essenciais.
Particular relevância adquire aqui o diagnóstico fitossanitário, mais ou menos periódico, em função de caraterísticas
específicas, os quais contribuem para possibilitar, na medida do possível, às necessárias recomendações/intervenções
em tempo útil e, deste modo, mitigar situações que possam colocar em risco pessoas e bens, não só em áreas de uso
público mas também em áreas de domínio privado.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Due to the natural growth of the grove and the changes that are occurring, the inventory and monitoring of tree species are
therefore considered paradigmatic actions and, therefore, they are also considered essential. Particular relevance acquires
here the phytosanitary diagnosis, more or less periodic, according to specific characteristics, which contribute to make
possible, to the extent possible, the necessary recommendations / interventions in time and, thus, to mitigate situations
that may put at risk people and goods, not only in areas of public use but also in areas of private domain

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia adotada tem como base o incentivo da participação ativa do aluno no processo ensino-aprendizagem. Para
além das aulas teóricas onde o professor transmite conhecimentos teóricos necessários e fundamentais à tomada de
decisão relativa à proteção da floresta contra agentes nocivos, os alunos são estimulados a participar através da análise
critica individual ou em grupo de casos de estudo concretos e/ou de artigos com reconhecimento científico. As atividades
metodológicas desenvolvidas são combinadas, de forma simultânea ou sequencial, oferecendo ao aluno a oportunidade
de perceber e analisar o assunto sob diversos ângulos.
A avaliação da Unidade curricular consiste em: prova escrita; exercícios/práticas; diagnósticos / relatórios de visitas
técnicas; trabalho prático.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The adopted methodology is based on the encouragement of active student participation in the teaching-learning process.
In addition to the lectures where the teacher conveys the necessary and fundamental theoretical knowledge for decision-
making regarding the protection of the forest against harmful agents, students are encouraged to participate through
individual or group critical analysis of concrete case studies and / or scientifically recognized articles. The methodological
activities developed are combined, simultaneously or sequentially, offering the student the opportunity to understand and
analyze the subject from different angles.
The assessment of the curricular unit consists of: written test; exercises / practices; diagnostics / reports of technical
visits; practical work.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Lonsldale, D.; Dolwin and J. E BARREL. 2014. Tree assessment by the British team. The tree is its various states.
Diagnosis and architectural training.
Manion, P.D. 1991. Tree Disease Concepts Prentice-Hall Inc.
Martins, L. M., C. A. Silva, H. Sousa, A. Mariano, S. Madeira, A. P. Sintra, F. Leal, J. Ferreira-Cardoso e T. Pinto. 2017b. O
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Freixo Duarte de Armas – A História e recuperação da árvore. Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta. LM Martins
(Editor), Exoterra, Torre de Moncorvo, 100 pp., ISBN: 978-989-704-234-8. 
Mattheck, C. and H. Breloer. 1994. The body language of trees – a handbook for failure analysis. Research for Amenity
Trees. Department for Transport, Local Government and the Regions. The Stationary Office. London.
Shigo, A. L. 1991. Modern arboriculture – touch trees. Shigo and Trees.

Mapa IV - Gestão Sustentável dos Recursos Faunísticos

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Gestão Sustentável dos Recursos Faunísticos

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Sustainable Management of Wildlife Resources

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 SIC

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 189

4.4.1.5. Horas de contacto:
 50

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 Unidade curricular opcional (num total de 24 ECTS opcionais obrigatórios)

4.4.1.7. Observations:
 Optional curricular unit (a total of 24 mandatory optional ECTS)

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Aurora Carmen Monzón Y Capapé (50%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Simone da Graça Pinto Varandas (50%)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 - O principal objetivo desta unidade curricular é caraterizar os principais recursos faunísticos e os fundamentos teóricos

que regulam a atividade cinegética e a pesca em águas interiores. 
 - Conhecer o enquadramento legislativo que regula a atividade da caça e da pesca

 - Compreender os princípios ecológicos que regulam as populações em base à biologia das espécies.
 - Proporcionar algumas técnicas e estratégias metodológicas para a sua gestão sustentável

 - Interpretar e analisar planos técnicos das zonas de caça e de pesca
 - Identificar formas de integrar as componentes do ecossistema florestal que permitam o uso múltiplo e um ordenamento

harmonizado.
-Valorizar a importância destes setores de atividade

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 - The main goal of this curricular unit is characterize the main wildlife resources and the theoretical foundations that

regulate hunting and fisheries in inland waters.
 - Provide students with knowledge related to legislative regulation.

 - Understand ecological principles governing the populations according species biology
 - Provide some of the methodological techniques and strategies for sustainable management

 - Interpret and analyse technical plans for hunting and fishing areas
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- Identify ways to integrate the components of the forest ecosystem to allow multiple use and harmonized management.
- Value the importance of these activity sectors.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Parte I-Cinegética
1. O recurso cinegético no âmbito do meio natural. Contexto histórico e importância socioeconómica do setor.
Enquadramento legislativo. Resolução de conflitos.
2. Caracterização geral das espécies cinegéticas: espécies exóticas e nativas, sedentárias e migratórias; estratégias
biológicas das espécies K e r; estatuto de conservação. 
3. Exercício da caça: disposições legais e legislação. 
4. Identificação, biologia e ecologia das espécies de caça menor. 
5. Identificação, biologia e ecologia das espécies de caça maior. Avaliação de troféus. 
6. Ordenamento cinegético: Cartografia digital; POEC e PAE: elaboração e características. Gestão sustentável.
Parte II- Pesca em águas interiores
7.Caracterização da fauna piscícola, estatuto de conservação 
8. Estrutura e dinâmica espácio-temporal das populações e interações biológicas 
9. Ordenamento Piscícola em águas interiores.
10. Repovoamentos, translocações e introdução de espécies.
11. Estratégias de conservação.

4.4.5. Syllabus:
I- Hunting: 
The game resource in the natural environment. Historical context and socio-economic importance of the sector; legislative
aspects; Conflict resolution.
Biological characterization of big/small game species: exotic and native species; sedentary and migratory animals; K and r
biological strategies, conservation status. 
Hunting exercise: legal provisions and ordinance law
Identification, biology and ecology of small game species
Identification, biology and ecology of big game species. Evaluation of trophies
Game management: Digital cartography; POEC and PAE: elaboration and characteristics. Sustainable management.
II- Fishing
Biological characterization of freshwater fishes. Conservation status 
Structure of fish assemblages, spatial and temporal dynamics and biological interactions. 
Fish management in fresh waters.
Restocking, translocations and introduction of aquatic invertebrate species. 
Strategies for conservation of inland fish populations.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos são coerentes com os objetivos de várias formas: permitem valorizar estes recursos e o seu contributo para
uma economia verde, identificar e conhecer as principais espécies objeto de exploração, as necessidades biológicas, as
suas ameaças e formas de fomento. Pretende-se, de esta forma, incorporar as características ecológicas em modelos de
gestão sustentável. Por outro lado, é necessário adotar estratégias que otimizem a capacidade de carga do espaço
florestal e evitar conflitos, articulando a gestão na perspetiva do uso multifuncional. A legislação é importante na medida
que ordena e orienta ambas atividades, em respeito pelas convenções internacionais. O ordenamento utiliza os
conhecimentos adquiridos, com recurso à interdisciplinaridade, orientados à capacitação para o estabelecimento de
planos de ordenamento.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents are consistent with the objectives in several ways: they allow these resources to be valued and their
contribution to a green economy, to identify and to know the main species subject to exploitation, biological needs, their
threats and ways of promotion. In this way, the intention is to incorporate ecological characteristics into sustainable
management models. On the other hand, it is necessary to adopt strategies that optimize the carrying capacity of the forest
space and avoid conflicts, articulating management from the perspective of multifunctional use. Legislation is important
insofar as it orders and guides both activities, in compliance with international conventions. The planning uses the
acquired knowledge, using interdisciplinarity, oriented to training for the establishment of planning plans.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teórico-práticas serão apresentados e discutidos os conceitos teóricos os quais serão complementados com
trabalho de cariz mais prático, nomeadamente: Projeção de filmes, observação de material biológico em contexto
laboratorial, resolução de exercícios com recurso ao computador, práticas de campo e ou visitas de estudo e elaboração
de relatórios escritos. O trabalho autónomo inclui o tempo de estudo para a realização das avaliações, a pesquisa
científica sobre um tema em particular, redação de um trabalho escrito e apresentação/discussão de resultados.
A avaliação nesta unidade curricular prevê provas de avaliação periódica, trabalhos de grupo e/ou relatórios das aulas
teórico-práticas e de visitas. A nota final terá em consideração a própria dinâmica da turma, permitindo adaptar o peso das
diferentes componentes de avaliação.
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4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
In the lectures will be presented and discussed the theoretical concepts of the program, which will be complemented by
practical works, namely: films projections, observation of naturalized material, lab computer applications, resolution of
exercises, field work and/or visit to particular places and development of written reports. The autonomous work includes
the study time for carrying out the evaluations, scientific research on a particular topic, writing a report and/or presentation
/ discussion of results.
The evaluation of this curricular unit foresees the assessment of the assimilation and domain of contents through the
accomplishment of periodic exams, group works or reports of the theoretical-practices classes and visits. The final grade
will take into account the dynamics of the class, allowing to adapt the weight of the different components of evaluation

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bookhout, Th. A. 1994. Research and management techniques for wildlife and habitats. The Wildlife Society. Maryland. 
Chinchilla, A. et al., 2015. Ordenación cinegética. Guía metodológica para proyectos y planes técnicos. Colegio de
Ingenieros de Montes (edita). Depósito legal M-19391-2015 https://goo.gl/kfiuB1
Cortes, R.M.V. e Ferreira, M.T. 1993. Metodologia para o Estudo da Estrutura das Populações de Ictiofauna em Águas
Interiores. UTAD, Vila Real. 66 pp.
Cortes, R.M.V., Carvalho, L.H.M. e Carvalho, M.J.P.M. 1991. Caracterização Físico-Química das Águas Dulciaquícolas.
Implicações Biológicas. UTAD, Vila Real. 131 pp.
Monzón, A., Bento, P. 2001. Trabalhos Práticos de Cinegética. Série Didáctica, Ciências Aplicadas 162. UTAD. Vila Real.
39pp.
Robin Welcomme. 2001. Inland Fisheries: Ecology and Management 1st Edition. ISBN-10: 0852382847.

Mapa IV - Observação da Terra por Satélite

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Observação da Terra por Satélite

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Satellite Earth Observation

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 CIN

4.4.1.3. Duração:
 semestre / semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 42 (T-21; TP-21)

4.4.1.6. ECTS:
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6

4.4.1.7. Observações:
Unidade curricular opcional (num total de 24 ECTS opcionais obrigatórios)

4.4.1.7. Observations:
Optional curricular unit (in a total of 24 mandatory optional ECTS)

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
José Carlos Pinto Bastos Teixeira Silva (100%)

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 UC visa introduzir conceitos fundamentais de observação remota do planeta terra com recurso à radiação
electromagnética nos diversos domínios do espectro electromagnético. Deve introduzir os conceitos fundamentais, com
foco em aplicações na Deteção Remota (DR) da superfície oceânica e na atmosfera.
Pretende-se:
1) Conhecer as enormes potencialidades da observação da Terra por satélite, bem como as suas limitações. Abordar e
compreender as características das órbitas mais utilizadas em observação da Terra.
2) Obter conhecimentos fundamentais sobre técnicas de medida de superfícies na Terra através da radiação
eletromagnética.
3) Aprender os princípios básicos de processamento e análise de dados de imagem de satélite.
4) Conhecer o vasto conjunto de dados de satélites disponível, os seus níveis de processamento e produtos disponíveis
online.
5) Ser capazrde usar dados de satélite e preparados para adquirir conhecimentos mais avançados na UC de Deteção
Remota.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This UC aims to introduce fundamental concepts of remote observation of the planet earth using electromagnetic radiation
in the various domains of the electromagnetic spectrum. It should introduce the fundamental concepts, with a focus on
applications in Remote Sensing (DR) of the ocean surface and in the atmosphere.
It is intended:
1) Know the enormous potential of Earth observation by satellite, as well as its limitations. Approach and understand the
characteristics of the most used orbits in Earth observation.
2) Obtain fundamental knowledge about techniques for measuring surfaces on Earth through electromagnetic radiation.
3) Learn the basic principles of processing and analyzing satellite image data.
4) Know the vast set of satellite data available, their levels of processing and products available online.
5) Be able to use satellite data and be prepared to acquire more advanced knowledge in the Remote Sensing UC.

4.4.5. Conteúdos programáticos:

1. Noções básicas sobre órbitas de satélites de observação da terra: satélites artificiais terrestres (breve história; tipos de
órbita vs. aplicações); leis de Kepler e de Newton; movimento Kepleriano; principais ações que condicionam o movimento
de um satélite terrestre; introdução ao problema dos dois corpos e integração numérica das equações do movimento.
2. A Radiação Eletromagnética (EM) na observação da Terra por satélite: corpo negro, atmosfera e superfície. Difusão e
absorção pela atmosfera e oceano.
3. Sensores Multiespectrais no visível e infravermelho: cor e temperatura do oceano (SST); índices de vegetação e
temperatura superficial do terreno (LST).
4. Noções básicas de processamento de imagem digital: conceito de imagem digital, histogramas e filtros, estiramento de
contrastes, algoritmos para o cálculo de algumas grandezas geofísicas.

4.4.5. Syllabus:
. Understanding the orbits of earth observation satellites: artificial terrestrial satellites (brief history; types of orbit vs.
applications); Kepler and Newton's laws; Keplerian movement; main actions that condition the movement of a terrestrial
satellite; introduction to the problem of two bodies and numerical integration of the equations of motion.
2. Electromagnetic Radiation (EM) in Earth observation by satellite: blackbody, atmosphere and surface. Diffusion and
absorption by the atmosphere and ocean.
3. Multispectral sensors in the visible and infrared: ocean color and temperature (SST); vegetation indices and ground
surface temperature (LST).
4. Basic notions of digital image processing: concept of digital image, histograms and filters, stretching of contrasts,
algorithms for the calculation of some geophysical quantities.
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4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Trata-se de uma disciplina tecnológica, facilmente apelativa aos alunos. Numa fase inicial introduzem-se conceitos
básicos mas que rapidamente avançam para contextos de aplicação, tornando os alunos autónomos apara manusearem
estas tecnologias e gerarem informação fundamental à gestão dos espaços rurais. Estes conteúdos são os que permitem
atingir os objetivos desenhados.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is a technological discipline, easily appealing to students. In an initial phase, basic concepts are introduced, but they
quickly advance to application contexts, making students autonomous to handle these technologies and generate
fundamental information for the management of rural spaces. These contents are the ones that allow to reach the definded
goals.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas realizam-se por apresentação áudio visual dos aspectos fundamentais da técnica da observação da terra
por satélite. Os conceitos são introduzidos passo a passo com projetos a desenvolver nas aulas teórico-práticas (TPs) que
abordam a aplicação prática do processamento de dados de satélite, atualmente disponibilizados como produtos pelas
principais agências espaciais internacionais (e.g. ESA; NASA, etc.). A avaliação é contínua através dos projetos
computacionais, havendo ainda lugar a um teste escrito (ou exame final caso o estudante não tenha obtido qualificação
suficiente no teste escrito) que pretende avaliar os conhecimentos teóricos mais importantes abordados na disciplina.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical classes are held by audio visual presentation of the fundamental aspects of the technique of satellite earth
observation. The concepts are introduced step by step with projects developing theoretical-practical classes (TPs) that
address the practical application of satellite data processing, currently available as products by the main international
space agencies (e.g. ESA; NASA, etc.). The assessment is continuous through computational projects, and there is also a
written test (or a final exam if the student has not obtained sufficient qualification in the written test) which aims to assess
the most important theoretical knowledge covered in the discipline.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O caráter aplicado da disciplina, desde as fases iniciais de apresentação de conceitos, o descarregar imagens e manipulá-
las, o trabalhar conceitos práticos com uma forte componente prática permitem atingir os objetivos que foram desenhados
para a disciplina e torná-la mais apelativa.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
As aulas teóricas realizam-se por apresentação áudio visual dos aspectos fundamentais da técnica da observação da terra
por satélite. Os conceitos são introduzidos passo a passo com projetos a desenvolver nas aulas teórico-práticas (TPs) que
abordam a aplicação prática do processamento de dados de satélite, atualmente disponibilizados como produtos pelas
principais agências espaciais internacionais (e.g. ESA; NASA, etc.). A avaliação é contínua através dos projetos
computacionais, havendo ainda lugar a um teste escrito (ou exame final caso o estudante não tenha obtido qualificação
suficiente no teste escrito) que pretende avaliar os conhecimentos teóricos mais importantes abordados na disciplina.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bibliografia Obrigatória
Ian S. Robinson; Discovering the Ocean from Space (The unique applications of satellite oceanography), 2010. ISBN: 978-
3-540-24430-1
Chris Jackson & John Apel; Synthetic Aperture Radar Marine Users Manual, U.S. Department of Commerce, 2004. ISBN: 0-
16-073214-X (disponível online (http://www.sarusersmanual.com/))

Bibliografia Complementar
Martin Seelye; An introduction to ocean remote sensing. ISBN: 0-521-80280-6
Richards, J.A., Jia, X.; Remote Sensing Digital Image Analysis - An Introduction, Springer-Verlag, 2000
Gonzalez, R.C., Woods, R.E.; Digital Image Processing, Addison-Wesley, 2008

Mapa IV - Ordenamento Florestal e Paisagístico

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Ordenamento Florestal e Paisagístico

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Forest and Landscape Management
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4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
SIC

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
189

4.4.1.5. Horas de contacto:
50

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
Unidade curricular opcional (num total de 24 ECTS opcionais obrigatórios)

4.4.1.7. Observations:
Optional curricular unit (a total of 24 mandatory optional ECTS)

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Teresa de Jesus Fidalgo Fonseca (80%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Frederico Meireles Rodrigues (20%)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aquisição de informação e conhecimentos na área do ordenamento florestal. Familiarização com o conceito de gestão
florestal sustentável e de gestão adaptativa. Promoção do espírito crítico e de pesquisa para analisar propostas de
ordenamento florestal. Aquisição de competências para resolver problemas práticos de ordenamento das florestas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Acquisition of information and knowledge in the area of forest management. Familiarisation with the concept of
sustainable forest management and adaptive management. Promotion of critical thinking and research to analyse forest
management proposals. Acquisition of skills to solve practical problems of forest management.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Introdução ao ordenamento florestal. Intervenção produtiva em povoamentos florestais. Revisão de conceitos base de
silvicultura para sustentação da tomada de decisão. Crescimento e produção lenhosos. Densidade e estabilidade dos
povoamentos florestais.
Conceitos clássicos em gestão florestal: normalidade e sustentabilidade da floresta. Planos de ordenamento e de gestão
florestal.
Desafios à gestão. A gestão florestal adaptativa. Os sistemas de suporte à decisão.

4.4.5. Syllabus:
Introduction to forest management. Productive intervention in forest stands. Review of basic concepts of silviculture to
support decision making. Growth and yield. Density and stability of forest stands.
Classic concepts in forest management: normality and sustainability of the forest. Planning and forest management plans.
Challenges to management. Adaptive forest management. Decision support systems.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A abordagem integrada adotada para o programa UC visa consolidar o conhecimento de questões silvícolas,
aprofundamento e generalização do conhecimento, numa perspetiva de gestão das florestas de forma sustentável. São
apresentados novos conceitos que atendem à possibilidade de alterações climáticas (gestão adaptativa). Em termos
sequenciais, a UC tem início com uma revisão de conceitos básicos e, em seguida, progride com o programa, e aprofunda
todos os assuntos previstos no programa. A parte final sintetiza e apresenta exemplos de Planos de Ordenamento
Florestal, componente esta que permite aos alunos desenvolver e apresentar estudos de caso que complementam os
conteúdos da unidade.
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4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching methodology adopted is based on capturing the interest of students to the problems of forest management,
emphasizing the importance of the sustainability of forest resources and the consideration of the factors associated with
risk. Discussion and experimentation with models of management support for major forest species is encouraged. Classes
are theoretical and practical. The method of oral presentation, supported by the presentation, multimedia, content and
images that support and illustrate the subject being exposed is mainly used. In these classes, the participatory method is
primarily used after the theoretical introduction to the topic. The participatory method consists on a set of practical
applications, selected by their relevance to the topic. Students are encouraged to develop and present case studies that
arouse their curiosity in the Seminar component. Practical applications also include field classes for real cases evaluation.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino seguem uma estratégia de familiarização com conteúdos novos, fazendo a ligação a conceitos
base abordados em UCs de apoio (ex. silvicultura, dendrometria). As sessões são de índole teórico-prática, prevendo-se a
realização de trabalho em campo. Na componente seminário dar-se-á prioridade à apresentação e discussão de casos de
estudo ou temas abrangidos no conteúdo programático da UC. Realização de 2 testes e de um projeto. A avaliação do
projeto incide na avaliação de relatório escrito e na apresentação oral do trabalho.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodology adopted is based on capturing the interest of students to the problems of forest management,
emphasizing the importance of the sustainability of forest resources and the consideration of the factors associated with
risk. Discussion and experimentation with models of management support for major forest species is encouraged. Classes
are theoretical and practical. Students are encouraged to develop and present case studies that arouse their curiosity in
the Seminar component. Practical applications also include field classes for real cases evaluation. Evaluation is supported
by the results obtained in 2 tests and in one project. The project evaluation focuses on the evaluation of a written report
and the oral presentation of the work.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
. Pretzsch. 2009. Forest Dynamics, Growth and Yield: From Measurement to Model. Springer. 683p. ISBN-13: 978-
3540883067
B. Zeide. 2008. The Science of Forestry. Journal of Sustainable Forestry 27(4):345-473

Mapa IV - Plano de Negócios em Engenharia e Biotecnologia Florestal

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Plano de Negócios em Engenharia e Biotecnologia Florestal

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Business Plan in Forest Engineering and Biotechnology

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 GAD

4.4.1.3. Duração:
 Semestral
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4.4.1.4. Horas de trabalho:
 81

4.4.1.5. Horas de contacto:
 42

4.4.1.6. ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 Obrigatória

4.4.1.7. Observations:
 Mandatory

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Luis Miguel Martins (50%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Maria Emília Calvão Moreira da Silva (50%)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Fornecer um quadro conceptual que permita ao aluno compreender a gestão de um negócio de forma integrada

(observação, análise e planeamento).
 Sensibilizar os alunos para a visão da empresa como um sistema aberto (empresa e meio envolvente) e atribuir

importância ao papel do gestor da empresa.
 Compreender o empreendedorismo e o processo de inovação para que possam vir a ser empreendedores.

 Fornecer conhecimentos de técnicas para elaboração de um Planos de Negócio no âmbito da engenharia florestal

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Supply a conceptual framework that allows the student to understand the management of a business in an integrated way

(observation, analysis and analysis).
 Sensitize students to a vision of the company as an open system (company and environment) and attach importance to the

role of the company manager.
 Understand entrepreneurship and the innovation process so that students can become entrepreneurs.

 Provide the student with knowledge of techniques for preparing a Business Plan within the scope of forestry engineering

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. A empresa e o seu ambiente

 2. O Desafio Empresarial e o Perfil do Empreendedor
 3. Inovação e Empreendedorismo

 4. Aspetos legais da criação de empresas
 5. Plano de Negócios

 6. Avaliação das oportunidades de investimento

4.4.5. Syllabus:
 1. The company and its environment

 2. The Business Challenge and the Profile of the Entrepreneur
 3. Innovation and Entrepreneurship

 4. Legal aspects of business creation
 5. Business plan

 6. Evaluation of investment opportunities

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A abordagem de forma integrada e progressiva do programa da unidade curricular irá permitir que os alunos desenvolvam

os conhecimentos e as competências previstos nos objectivos, garantido assim a coerência entre os conteúdos
programáticos. Esta coerência implica a totalidade da leccionação dos conteúdos programáticos, essencialmente no que
respeita ao cumprimento dos objectivos gerais, onde se pretende apoiar os alunos (potenciais empresários e/ou gestores)
no domínio da orientação de empresas e preparação das suas actividades, através da observação, análise e planeamento.
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4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and progressive approach to the curricular unit's program will allow students to develop the knowledge and
skills set out in the objectives, thus ensuring consistency between the syllabus. This coherence implies the totality of the
teaching of the syllabus, essentially with regard to the fulfillment of the general objectives, where it is intended to support
students (potential entrepreneurs and / or managers) in the field of company orientation and preparation of their activities,
through observation , analysis and planning.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino seguem uma estratégia de familiarização com conteúdos novos, fazendo a ligação, sempre
que possível, a exemplos práticos. Os alunos são estimulados a participar através da análise critica individual ou em
grupo de casos de estudo concretos. As atividades metodológicas desenvolvidas são combinadas, de forma simultânea
ou sequencial, oferecendo ao aluno a oportunidade de perceber e analisar o assunto sob diversos ângulos.
A avaliação da UC consiste na estruturação de um Plano de Negócio de uma empresa idealizada pelo aluno para o efeito.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching methodologies follow a strategy of familiarization with new content, linking, whenever possible, to practical
examples. Students are encouraged to participate through individual or group critical analysis of concrete case studies.
The methodological activities developed are combined, simultaneously or sequentially, offering the student the
opportunity to perceive and analyze the subject from different angles.
The UC evaluation consists of structuring a Business Plan for a company designed by the student for the purpose

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
unidade curricular. Esta será uma unidade curricular de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim,
partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem e a motivação dos alunos.
Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar, em contextos diferentes, os
conhecimentos adquiridos e definir estratégias sob influência de diferentes fatores.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the course. This will be a curricular unit of application, where students will learn not only why, but also how to execute.
We will try to stimulate a dialogue process in which everyone participates, through their own experience and knowledge.
Thus, knowledge, doubts and questions will be shared in order to benefit students' learning and motivation. It will seek,
essentially, to guarantee the development of the capacities to apply, in different contexts, the acquired knowledge and to
define strategies under the influence of different factors

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
IAPMEI ; Como Elaborar um Plano de Negócios : o seu guia para um projecto de sucesso (Disponível em www:
http://www.iapmei.pt/resources/download/GuiaPraticodoCapitaldeRisco2604.pdf)
Montibeller Filho, G., Macedo, M. Fialho, F.A.P. (1ª edição) Empreendedorismo na Era do Conhecimento, Editora Visual
Books, 2006.
Dornelas, J.C.A., 2ª Edição, revista e actualizada, Empreendedorismo: transformando Ideias em Negócios, 2005.

Mapa IV - Workshop Engenharia e Biotecnologia

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Workshop Engenharia e Biotecnologia

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Engineering and Biotechnology Workshop

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
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86

4.4.1.5. Horas de contacto:
21 (S21)

4.4.1.6. ECTS:
3

4.4.1.7. Observações:
Obrigatório

4.4.1.7. Observations:
Mandatory

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria da Conceição Lopes Vieira dos Santos (50%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Domingos Manuel Mendes Lopes (50%)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objetivo da UC é proporcionar, em ambiente de comunicação e debate científico com reputados investigadores/docentes
na área florestal e atores dos setores privados e administração local preparem, debatam e apresentem tópicos atuais em
Floresta. Assim, desenvolverão competências 
a) cientificas/tecnológicas, consolidando de forma integrativa e crítica conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura;
e adquirem novos conhecimentos técnicos e científicos;
b) de comunicação científica. 
c) outras competências (“soft skills”) por exemplo em trabalho em equipa, planeamento e organização de um evento
científico, manutenção de site, edição de livro de resumos/artigos do workshop.
d) atitudes positivas de responsabilidade, gosto por temas da floresta, argumentação baseada em dados científicos,
consciencialização da “Floresta” como uma fonte de recursos incalculável, e como fonte de problemas desafiantes, e
onde podem convergir várias áreas científicas na charneira do conhecimento.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The objective of the UC is to provide, in an environment of communication and scientific debate with renowned
researchers / teachers in the forestry area and actors from the private sectors and local administration, to prepare, debate
and present current topics in the Forest. Thus, they will develop skills
a) scientific / technological, consolidating in an integrative and critical way knowledge acquired during the degree; and
acquire new technical and scientific knowledge;
b) scientific communication.
c) other skills (“soft skills”) for example in teamwork, planning and organizing a scientific event, maintaining the website,
editing the book of abstracts / workshop articles.
d) positive attitudes of responsibility, taste for themes of the forest, argumentation based on scientific data, awareness of
the “Forest” as an incalculable source of resources, and as a source of challenging problems, and where several scientific
areas can converge in the knowledge hinge.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
a) conteúdos científicos e técnicos de temas transversais abordados na licenciatura. Por exemplo, avanços tecnológicos
em dendrometria e silvicultura; novas abordagens em planos de paisagem e gestão de riscos; quantificação e valorização
de Serviços de Ecossistema; Floresta de precisão (avanços e experiências); avanços na produção e conservação de
germoplasma melhorado em espécies florestais; avanços, benefícios e riscos de clonagem, manipulação e edição
genética em espécies florestais; resposta de espécies a pragas e doenças emergentes; planeamento e ordenamento. Cada
ano podem dar mais relevância a um dos temas, considerado de particular relevância e atualidade. 
b) conteúdos no domínio de ferramentas informáticas, de comunicação, telemáticas, que serão usadas pelo estudante no
seu processo de aprendizagem, incluindo aprendizagem na criação e manutenção de uma página de divulgação do
workshop, e ainda de edição/publicação do livro de resumos online, artigos de revisão dos grupos.

4.4.5. Syllabus:
a) scientific and technical content of transversal themes covered in the degree. For example, technological advances in
dendrometry and forestry; new approaches to landscape plans and risk management; quantification and valuation of
Ecosystem Services; Precision forest (advances and experiences); advances in the production and conservation of
improved germplasm in forest species; advances, benefits and risks of cloning, manipulation and genetic editing in forest
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species; species response to emerging pests and diseases; planning and planning. Each year they can give more
relevance to one of the themes, considered of particular relevance and topicality.
b) content in the domain of computer, communication and telematic tools, which will be used by the student in his learning
process, including learning in the creation and maintenance of a dissemination page for the workshop, as well as editing /
publishing the online abstract book , group review articles.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que, em ambiente de elevada autonomia, mas supervisionados pelos docentes responsáveis,
consolidem/amadureçam de forma interativa e crítica, conhecimentos nos vários temas florestais. Está no último semestre
pois pretende ser uma UC agregadora de os conhecimentos científicos e técnicos que os alunos tenham adquiridos ao
longo da licenciatura, e tenham já alguma maturidade científica para discutir os avanços científicos e tecnológicos, face a
desafios societais ambientais e económicos em cada ano sejam identificados como relevantes. Permite ainda que possam
preparar e discutir temas que prepararam antecipadamente, com a maturidade cientifica e tecnológica dum jovem prestes
a concluir a licenciatura e a entrar no mercado do trabalho ou em mestrados da área florestal. Ser-lhes-á pedido que criem
e mantenham um pagina de divulgação, são também preparados em ferramentas b-learning e de comunicação cientifica,
atualmente indispensáveis em qualquer setor I&DT da sociedade.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended that, in an environment of high autonomy, but supervised by the responsible teachers, consolidate / mature
in an interactive and critical way, knowledge in the various forest themes. It is in the last semester because it intends to be
a UC that aggregates the scientific and technical knowledge that students have acquired throughout their degree, and
already have some scientific maturity to discuss scientific and technological advances, in the face of societal
environmental and economic challenges each year identified as relevant. It also allows them to prepare and discuss topics
that they have prepared in advance, with the scientific and technological maturity of a young man about to complete his
degree and enter the labor market or in master's degrees in the forestry area. They will be asked to create and maintain a
dissemination page, they are also prepared using b-learning and scientific communication tools, currently indispensable in
any R&D sector in society.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia favorece que os alunos guiados, mas em ambiente de trabalho autónomo e responsabilização, assumam o
planeamento, organização, divulgação de um workshop. Serão fornecidos aos alunos no início do semestre os temas
desse ano. A organização do workshop/congresso, envolve palestras de especialistas e agentes da fileira da Floresta,
nacionais e internacionais, e contará ainda com comunicações orais dos alunos sobre um dos temas previamente
fornecido, estando essa comunicação oral acompanhada de um artigo de revisão elaborado pelo aluno/grupo. Nesta
organização da Workshop inclui-se ainda a criação e manutenção do site de divulgação do workshop e onde se divulgam
os resumos e artigos científicos. 
Para a elaboração das comunicações orais e artigo de revisão dos alunos (individualmente ou em grupos até 3), os alunos
são motivados a pesquisar sobre um dos temas (sob a orientação), para elaborar o “artigo de revisão” e numa sessão do
Workshop fazer a apresentação oral.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

The methodology favors that guided students, but in an autonomous work environment and accountability, assume the
planning, organization, dissemination of a workshop. Students will be provided with the themes of that year at the
beginning of the semester. The organization of the workshop / congress, involves lectures by specialists and agents from
the Forest sector, national and international, and will also include oral communications from students on one of the topics
previously provided, with this oral communication accompanied by a review article prepared by the student. /group. This
organization of the Workshop also includes the creation and maintenance of the workshop's dissemination site and where
the abstracts and scientific articles.
For the preparation of oral communications and student review articles, students are motivated to research on one of the
themes (under the guidance), to prepare the “review article” and in a Workshop session make the oral presentation.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta UC pretende que os alunos tenham uma experiência de comunicação cientifica e debate de ideias em ambiente de
congresso, entre eles e com reputados investigadores, docentes e atores/técnicos e empresários do setor da
administração publica e/ou privado. Para melhor se atingir este objetivo a UC foi planeada para o final da licenciatura, com
estrutura de orientação tutorial para permitir o desenvolvimento de competências cientifico-tecnológicas e outras “soft
skills” (eg trabalho em equipa, planeamento e organização de um evento cientifico (com participação mista
presencial/online), comunicação cientifica (oral e escrita, e pratica de debate).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
This unit intends that students have an experience of scientific communication and debate of ideas in a congress
environment, among themselves and with renowned researchers, teachers and actors / technicians and entrepreneurs in
the public and / or private sector. To better achieve this objective, the UC was planned for the end of the degree, with a
tutorial guidance structure to allow the development of scientific and technological competences and other "soft skills" (eg



12/02/2021 NCE/20/2000027 — Apresentação do pedido corrigido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=4a57fa58-fb24-3c3d-db43-5f4f969d2c2a&formId=ba029cbc-6e43-f6bc-0a73-5f6… 107/126

teamwork, planning and organizing a scientific event ( with mixed face-to-face / online participation), scientific
communication (oral and written, and debate practice).

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Artigos vários dos conferencistas (docentes/investigadores) convidados
Documentos de Suporte às Palestras

Mapa IV - Introdução à Nanotecnologia e Bionanotecnologia

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Introdução à Nanotecnologia e Bionanotecnologia

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Introduction to Nanotechnology and Bionanotechnology

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 QUI

4.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 42 (TP 42)

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 Unidade curricular opcional (num total de 24 ECTS opcionais obrigatórios)

4.4.1.7. Observations:
 Optional curricular unit (in a total of 24 mandatory optional ECTS)

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Eulália Fernanda Alves de Carvalho Pereira (100%)

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):
 O objetivo principal é apresentar uma introdução ao tema da nanotecnologia, com uma particular incidência na forma

como a química e a bioquímica podem contribuir para esta área e como podem usar a nanotecnologia como uma
ferramenta de trabalho em química e em bioquímica.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The main objective is to present an introduction to the topic of nanotechnology, with a particular focus on how chemistry

and biochemistry can contribute to this area and how they can use nanotechnology as a working tool in chemistry and
biochemistry.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Conceitos básicos de nanotecnologia

 Definição de nanotecnologia
 Breve história sobre a nanotecnologia

 Sistemas biológicos como paradigma da nanotecnologia
 Nanotecnologia e novas propriedades
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2. Nanomateriais e sua produção
Nanopartículas: métodos físicos e métodos químicos
Nanofibras
Nanoplacas e filmes ultra-finos
Cristalização e química supramolecular
Materiais compósitos

3. Fabricação de nanodispositivos
Métodos top-down
Métodos bottom-up
Métodos bottom-to-bottom

4.Bionanotecnologia
ADN como material de construção
Biossensores
Sistema de entrega controlada de fármacos
Nanobiomateriais
Nanotoxicologia

5. Avaliação de alguns aspetos sobre o impacto da nanotecnologia
Impacto tecnológico
Impacto científico
Impacto comercial e económico
Impacto ambiental
Impacto social
Alguns aspetos éticos da nanotecnologia

4.4.5. Syllabus:
1. Basic concepts of nanotechnology
Definition of nanotechnology
Brief history on nanotechnology
Biological systems as a paradigm of nanotechnology
Nanotechnology and new properties

2. Nanomaterials and their production
Nanoparticles: physical methods and chemical methods
Nanofibers
Nanoplates and ultra-thin films
Crystallization and supramolecular chemistry
Composite materials

3. Manufacture of nanodevices
Top-down methods
Bottom-up methods
Bottom-to-bottom methods

4.Bionanotechnology
DNA as a building material
Biosensors
Controlled drug delivery system
Nanobiomaterials
Nanotoxicology

5. Assessment of some aspects of the impact of nanotechnology
Technological impact
Scientific impact
Commercial and economic impact
Environmental impact
Social impact
Some ethical aspects of nanotechnology

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos abordam os conceitos de bioquímica e química necessários à prossecução dos objectivos definidos.
Tratam-se de temas de elevada relevância e atualidade.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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The contents address the concepts of biochemistry and chemistry necessary to pursue the defined objectives. These are
highly relevant and topical topics.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Cada um dos tópicos focados nesta unidade curricular será lecionado recorrendo a uma primeira apresentação sobre o
tema, seguida de atividades de aprendizagem sobre o tema. Estas atividades de aprendizagem incluem busca de
informação na internet, seguida por discussão em grupo e na aula; resolução de problemas; demonstrações e outras
atividades laboratoriais, incluindo síntese de nanopartículas, determinação de tamanho de nanopartículas por técnicas de
dispersão de luz; visitas de estudo a laboratórios de investigação; palestras por investigadores em nanotecnologia.
Prova oral 20,00%
Teste 35,00&
Trabalho escrito 15,00%
Trabalho prático ou de projeto 30,00%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Each of the topics covered in this course will be taught using a first presentation on the theme, followed by learning
activities on the theme. These learning activities include searching for information on the internet, followed by group and
classroom discussion; Problem solving; demonstrations and other laboratory activities, including nanoparticle synthesis,
nanoparticle size determination by light scattering techniques; study visits to research laboratories; lectures by
nanotechnology researchers.
Oral test 20.00%
Test 35.00 &
Written work 15.00%
Practical or project work 30.00%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O facto de se terem definido aulas teórico-práticas permite que haja um maior entrosamento entre as partes mais
expositivas, teóricas, e as partes mais práticas. Serão utilizados recursos apelativos para captar a atenção dos alunos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Because theoretical-practical classes have been defined it allows a greater interaction between the most expository,
theoretical parts, and the most practical parts. Appealing resources will be used to attract students' attention.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bibliografia Obrigatória
T. Pradeep; Nano: The essentials; understanding nanoscience and nanotechnology, Tata McGraw-Hill, 2007. ISBN: 0-07-
154829-7
Bibliografia Complementar
Jeremy Ramsden; Nanotechnology, Bookbon, 2009. ISBN: 978-87-7681-418-2
Steven A. Edwards; The nanotech pioneers, Wiley-VCH, 2006. ISBN: 3-527-31290-0
Joachim Schummer; David Baird (Eds); Nanotechnology challenges: Implications for Phylosophy, Ethics and Society,
World Scientific, 2006. ISBN: 981-256-729-1
John Mongillo; Nanotechnology 101, Greenwood, 2007. ISBN: 978-0-313-33880-9
Louis Theodore; Nanotechnology: Basic Calculations for engineers and scientists, Wiley-Interscience, 2006. ISBN: 978-0-
471-73951-7
Mark Ratner; Daniel Ratner; Nanotechnology: A gentle introduction to the next big idea, Prenctice-Hall, 2002. ISBN: 978-0-
13-101400-8

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:

 O pluralismo de metodologias de ensino adota do nas várias UCs e a sua operacionalização em diferentes estratégias -
aulas com exposição teórica de conteúdo científico, resolução de exercícios e problemas, leitura e análise crítica de
artigos científicos e relatórios, análise e planificação de projetos em contextos de educação formal e não-formal, interação
com software e plataformas digitais, visitas de estudo a escolas e espaços de divulgação científica, brainstorming em
pequenos grupos, debates sobre problemáticas teóricos e práticos, realização de trabalhos individuas e em grupo, etc – é
adequado aos objetivos de aprendizagem que se centram, essencialmente, em promover a aquisição de novos
conhecimentos e a sua aplicação tecnológica, a utilização de metodologias, técnicas e práticas de ensino e de divulgação
inovadoras e a capacidade de reflexão e espírito crítico. Em suma, a experiência de aprendizagem pode ser moldada
consoante os objetivos, fazendo a aprendizagem mais real.

4.5.1. Evidence of the teaching and learning methodologies coherence with the intended learning outcomes of the study
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programme:
The multiplicity of teaching methodologies adopted by several units and their operationalization in different strategies –
classes with theoretical exposition of scientific content, solving problems, reading and critical analysis of scientific articles
and reports, analysis and planning of projects in contexts of formal and non-formal education, interaction with digital
software and platforms, study visits , brainstorming in small groups, debates on theoretical and practical problematics,
realization of individual and group works, etc – is suitable to the learning objectives in which they are centered, essentially,
in promoting the acquisition of new knowledge and their technological applications, the usage of innovative
methodologies, techniques and practices for science education and communication, and the ability to reflect and develop
a critical spirit. In short, the experience of learning can be shaped to fit the objectives, becoming more real.

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

O número de ECTS de cada UC do plano de estudos resultou da consulta aos membros dos Conselhos Científicos e
Pedagógicos da FCUP, na UP, e da ECAV, ECVA e ECT, na UTAD, e aos docentes envolvidos na lecionação das UCs,
atendendo à legislação em vigor. Adotou-se que 27 horas de trabalho do estudante correspondem a 1 ECTS. Contudo, já
que se trata de um novo ciclo de estudos, prevê-se a realização de inquéritos aos estudantes e aos docentes após o
primeiro ano de funcionamento, como forma de verificação de que a carga média de trabalho que é necessária aos
estudantes corresponde, de facto ao estimado.
Há uma aproximação de abordagens entre as duas universidades, sem que coincidam exatamente entre si, desde logo
também na duração dos semestres (12 para a FCUP e 14 para a UTAD -menos 1 do que o corrente na UTAD, concordando
ambas as universidades em libertar tempo para a realização de atividades extra pelos alunos.

4.5.2.  Means to verify that the required students’ average workload corresponds the estimated in ECTS.:
The number of ECTS of each unit of the study plan has resulted from the opinion of each member form the Scientific and
Pedagogical Council of FCUP, at PU, and of ECAV, ECVA and ECT, at UTAD, and also the teachers involved in the teaching
of these units, in compliance with legislation in force. It was adopted that 27 hours of student effort correspond to 1 ECTS.
However, since this is a new cycle of studies, surveys of students and teachers are expected to be carried out after the first
year of this course, as a way of verifying that the average workload required by students corresponds, in fact, to the one
that was estimated.
There is an approximation of approaches between the two universities, without coinciding exactly with each other, also in
the duration of the semesters (12 for FCUP and 14 for UTAD - less than the current one at UTAD), with both universities
agreeing to free time for students to perform extra activities.

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:

A modalidade de avaliação proposta para cada unidade curricular que faz parte do plano de estudos desta licenciatura
está em consonância com os objetivos de aprendizagem definidos para a respetiva disciplina. Porém, por se tratar de um
novo ciclo de estudos, sugere-se a realização de pesquisas, a alunos e professores, após o primeiro ano de execução do
curso, a fim de verificar se a avaliação dos conhecimentos dos alunos está sendo feita no de acordo com os objetivos de
aprendizagem do curso.

4.5.3. Means of ensuring that the students assessment methodologies are adequate to the intended learning outcomes:
The modality of assessment proposed for each unit that is part of the plan of studies of this graduation is in harmony with
the learning objectives defined for the respective course. Nevertheless, since this is a new cycle of studies, it is suggested
the implementation of surveys, to students and teachers, after the first year of execution of the course, in order to verify if
the assessment of the students’ knowledge is being made in agreement with the learning objectives of the course.

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

Em algumas UCs serão utlizadas metodologias de ensino que permitem aos estudantes serem expostos a atividades de
investigação científica, realizando pesquisa bibliográfica, formulando objetivos, questões e hipóteses de investigação.
Esta aprendizagem prática obedece a um princípio de ensinar “top down” (do geral para o particular). O desenvolvimento
adicional de competências de comunicação, organização e apresentação de resultados facilita a participação em
atividades científicas e contribuirá para desenvolver o trabalho colaborativo e criativo. 
O facto de se reduzirem o número de semanas de aulas por semestre é já para reforçar a oportunidade de aprofundarem
estes skills.
Em simultâneo, os alunos têm oportunidade de escolher o perfil que mais desejam podendo aprofundar áreas de
investigação científica (por exemplo no 6º semestre podem ter mais duas UCs, reforçando conhecimento) ou optar por
uma experiência de estágio, mais virado para a prática profissional.

4.5.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities (as applicable):
In some units, teaching methodologies will be used that allow students to be exposed to scientific research activities,
conducting bibliographic research, formulating objectives, questions and research hypotheses. This practical learning
follows a principle of teaching "top down" (from general to particular). The further development of communication skills,
organization and presentation of results facilitates their participation in scientific activities and will contribute to develop
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collaborative and creative work. Reducing the number of weeks of classes per semester is already to reinforce the
opportunity to deepen these skills. At the same time, students have the opportunity to choose which profile they most
want and can deepen areas of scientific research (for example in the 6th semester they can have two more CUs, reinforcing
knowledge) or opt for an internship experience, more about professional practice.

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:

 O Artigo 3º, do DL n.º 74/2006, de 24 de março, estabelece que «Crédito» é a unidade de medida do trabalho do estudante
sob todas as suas formas, designadamente sessões de ensino de natureza coletiva, sessões de orientação pessoal de tipo
tutorial, estágios, projetos, trabalhos no terreno, estudo e avaliação. Esta licenciatura está por isso organizada em
unidades curriculares com diferentes unidades de crédito, expressando diferentes necessidades de esforço.

 Já o Artigo 9º, estabelece que, no ensino universitário, o ciclo de estudos conducente ao grau de tem 180 a 240 créditos e
uma duração normal compreendida entre seis e oito semestres curriculares de trabalho dos alunos. Esta licenciatura, em
acordo com a quase globalidade das licenciaturas em Portugal, tem a duração de 3 anos, com um total de 180 ECTS. Estes
180 ECTS encontram-se divididos em 6 semestres com 30 ECTS cada um, dividindo equitativamente o esforço ao longo do
ano letivo.

 

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:

 The 3rd Article, of the DL nº 74/2006, from 24th March, acknowledging that a "Credit" is the unit to measure the student's
work/effort in all its forms, namely teaching of a collective nature, of personal type guidance tutorial, internships, projects,
field work, study and evaluation. This graduation is therefore organized in units with different credit units, expressing
different effort needs.

 As the 9th Article, assumes that in a university, a graduation cycle ranges between 180 till 240 unit credits and has a
normal duration comprised between six and eight curricular semesters. This graduation degree, in accordance with almost
all degrees in Portugal, lasts 3 years, with a total of 180 ECTS. These 180 ECTS are divided into 6 semesters with 30 ECTS
each, equally sharing the effort throughout the school year.

 

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

 A estrutura (curricular e nº de ECTS) foi definida em reuniões tidas em grupos de trabalho constituídos por docentes da
Universidade do Porto e da UTAD, em processo de diálogo estreito com os diferentes órgãos e os docentes envolvidos na
lecionação.

 Os docentes de ambas as Universidades foram envolvidos no processo e o cálculo do número de créditos ECTS das
unidades curriculares, mediante um conjunto de reuniões intercalares, para preparação do Plano de Estudos e do número
de ECTS afetos a cada UC, garantindo uma distribuição de conteúdos adequada à licenciatura e ao perfil de licenciado que
se deseja. A afetação de ECTS a cada UC foi feita de acordo com o artigo 5º do Decreto-Lei n.º 42/2005 e com a relevância
do seu contributo para a formação dos estudantes. 

 

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

 The structure (curriculum and number of ECTS) was defined in meetings between working groups made up of professors
from the Porto University and UTAD, in a process of dialogue with the different bodies and teachers involved in the
teaching process.

 Teachers from both Universities were involved in the process and the calculation of the number of ECTS credits of the
curricular units, through a set of intern meetings, to prepare the Study Plan and the number of ECTS allocated to each UC,
ensuring a distribution of contents appropriated to the graduation and to the desired student’s profile. The allocation of
ECTS to each UC was made in accordance with article 5 of Decree-Law nº 42/2005, assuming its relevance for the students
capacitation.

 

4.7. Observações

4.7. Observações:
 <sem resposta>

4.7. Observations:
 <no answer>
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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.
 Domingos Manuel Mendes Lopes (pela UTAD)

 João José Pradinho Honrado (pela UP)
 

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

Edna Carla Janeiro Cabecinha
da Câmara Sampaio

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ciências do Ambiente 100 Ficha
submetida

Frederico Meireles Rodrigues
Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Arquitetura Paisagista 100 Ficha
submetida

Guilhermina Miguel da Silva
Marques

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ciências Agronómicas 100 Ficha
submetida

João Paulo Fidalgo Carvalho
Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Silvicultura - Ciências Florestais 100 Ficha
submetida

José Tadeu Marques Aranha
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor
CTC da
Instituição
proponente

Sistemas de Informação
Geográfica 100 Ficha

submetida

Margarida da Conceição
Rasteiro Magano Lopes
Rodrigues Liberato

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Fisica 100 Ficha
submetida

Maria Emilia Calvão Moreira
Silva

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ciências Agrárias - Ciências
Florestais 100 Ficha

submetida

Maria João Magalhães Gaspar
Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor
Ciências Agrárias-Ciências
Florestais/ Agricultural Sciences-
Forest Sciences

100 Ficha
submetida

Maria Solange Mendonça Leite
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Física - Especialidade Meteorologia 100 Ficha
submetida

Paula Maria Seixas Oliveira
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciências Agrárias - Ciências
Florestais 100 Ficha

submetida

Paulo Alexandre Martins
Fernandes

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciências Agrárias - Ciências
Florestais 100 Ficha

submetida

Paulo António Russo Almeida
Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ciência Animal 100 Ficha
submetida

Rui Manuel Vitor Cortes
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha
submetida

Simone Da Graça Pinto
Varandas

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor
Título de
especialista (DL
206/2009)

Ciências Agrárias - Ciências
Florestais 100 Ficha

submetida

Teresa de Jesus Fidalgo
Fonseca

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor
CTC da
Instituição
proponente

Ciências Agrárias-Ciências
Florestais 100 Ficha

submetida

Valdemar Pedrosa Carnide
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Engenharia Agrícola 100 Ficha
submetida

Luis Filipe Sanches Fernandes Professor
Auxiliar ou

Doutor Exact Sciences, Natural and
Technology - Civil Engineering

100 Ficha
submetida
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equivalente
Maria Isabel de Pinho Pessoa
de Amorim

Assistente ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha

submetida

Catarina Gasparinho Godinho
Lobo

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Astrofísica 100 Ficha
submetida

Armando Jorge Gomes Teixeira
Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor
CTC da
Instituição
proponente

Biologia 50 Ficha
submetida

Paula Maria Vieira de Melo
Gomes

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor biologia 100 Ficha
submetida

Fernando Jorge Moreira
Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Matemática 100 Ficha
submetida

José Américo Pereira de Sousa
Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Biologia 100 Ficha
submetida

Olga Maria Oliveira da Silva
Lage

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor
CTC da
Instituição
proponente

Algologia 100 Ficha
submetida

José Joaquim Saraiva Pissarra
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Biologia 100 Ficha
submetida

Sílvia Vieira de Almeida
Coimbra

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor
Título de
especialista (DL
206/2009)

Biologia 100 Ficha
submetida

Isabel Maria Trigueiros de
Sousa Pinto Machado

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Marine Biology 100 Ficha
submetida

João José Pradinho Honrado
Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Biologia/Biology 100 Ficha
submetida

Ruth Maria de Oliveira Pereira
Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Biologia 100 Ficha
submetida

Maria Helena Pinto da Rocha
Mena de Matos

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Matemática 100 Ficha
submetida

Teresa Maria de Gouveia Torres
Feio Mendonça

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha
submetida

Maria Agostinha Ribeiro de
Matos

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Química -Especialidade Química-
Física 100 Ficha

submetida

Jorge Marques Gonçalves
Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Química 100 Ficha
submetida

Susana Maria Almeida da Silva Investigador Doutor Economia 100 Ficha
submetida

Eulália Fernanda Alves de
Carvalho Pereira

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Química 100 Ficha
submetida

Luís Gustavo de Carvalho
Pereira

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Biologia 100 Ficha
submetida

Maria Susana Jorge Pereira
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Biologia 100 Ficha
submetida

José Carlos Pinto Bastos
Teixeira Silva

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Oceanografia 50 Ficha
submetida

Paulo Joaquim Almeida
Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Química 100 Ficha
submetida

José António Maia Rodrigues
Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Química 100 Ficha
submetida

Maria da Conceição Lopes
Vieira dos Santos

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Biologia 100 Ficha
submetida

Mariana Pereira de Sousa de
Santiago Sottomayor

Professor
Auxiliar ou

Doutor Biologia 100 Ficha
submetida
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equivalente

Mário Manuel de Miranda
Furtado Campos Cunha

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha
submetida

Alípio Mário Guedes Jorge
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciência de Computadores 100 Ficha
submetida

João Pedro Pedroso Ramos
Santos

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Matemática computacional 100 Ficha
submetida

Maria Fernanda da Silva
Fidalgo Ferro de Beça

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Biologia, especialidade Fisiologia
Vegetal 100 Ficha

submetida

Maria do Rosário Machado
Lema Sinde Pinto

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor
CTC da
Instituição
proponente

Doutor 100 Ficha
submetida

José Luis Penetra Cerveira
Louzada Investigador Doutor Ciências Florestais 100 Ficha

submetida

Domingos Manuel Mendes
Lopes

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ambiente e Deteção Remota 100 Ficha
submetida

Luís Miguel Ferreira Pontes
Martins

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ciências Florestais 100 Ficha
submetida

Joaquim Carlos Gomes
Esteves da Silva

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Química 100 Ficha
submetida

Luís Miguel de Brito e Cunha
Álvares Ribeiro

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Química 100 Ficha
submetida

Maria Isabel Rebelo Teixeira
Soares

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor
CTC da
Instituição
proponente

Economia 100 Ficha
submetida

Manuel Fernandes Ferreira
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Biologia 100 Ficha
submetida

Pedro Pina Avelino
Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Astronomia 100 Ficha
submetida

Ana Luísa de Figueiredo Pires
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Agronomia/Química do solo 100 Ficha
submetida

Aurora Carmen Monzón Y
Capapé

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ciências Biológicas (especialidade
Ecologia) 100 Ficha

submetida

Filipa Conceição Silva
Furtado Torres Meneres Manso

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ciências Florestais 100 Ficha
submetida

Luís Filipe Gomes Lopes
Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ciências Agrárias e Florestais 100 Ficha
submetida

Laura Cristina Roldão e Costa
Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Arquitetura Paisagista 100 Ficha
submetida

     5900  

<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.
 60

5.4.1.2. Número total de ETI.
 59
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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: 56 94.915254237288

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): 59 100

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 59 100 59

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 59

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 57 96.610169491525 59

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 59

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.

 No caso da UTAD, a avaliação do desempenho dos docentes é efetuada relativamente a períodos de três anos e tem em
consideração quatro vertentes: investigação; docência; transferência e valorização do conhecimento; gestão universitária
e outras tarefas. Antes de cada novo ciclo de avaliação, cada UO/escola define o conjunto de parâmetros que determinam
os novos objetivos do desempenho dos docentes e cada uma das suas vertentes.

 No caso da FCUP, a avaliação dos docentes é regulada pelo Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da
UPorto (DR, 2ª série- nº 127 – 4 de julho de 2017).

 Em ambas as universidades, os docentes são membros de Centros de Investigação e as suas atividades de investigação e
divulgação científica são periodicamente avaliadas por painéis internacionais, no âmbito do processo de avaliação da FCT.
O Inquérito Pedagógico é um instrumento de melhoria contínua da qualidade do ensino e é disponibilizado online e
semestralmente aos estudantes.
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5.5. Procedures for the assessment of the teaching staff performance and measures for their permanent updating and
professional development.

For UTAD, the staff performance evaluation is carried out for periods of three years and takes into account four aspects:
research; teaching; dissemination activities; university management and other tasks. Before each new evaluation cycle,
each OU / school defines the set of parameters that determine the new performance objectives of teachers and each one of
its aspects.
In the case of FCUP, the staff evaluation is regulated by the UPorto Staff Performance Evaluation Regulation (DR, 2nd
series - nº 127 - July 4, 2017).
At both universities, teachers are members of research centers and their research and dissemination activities are
periodically evaluated by international panels, within the scope of the FCT evaluation process. The Pedagogical Survey is
an instrument for continuous improvement of teaching quality and is available online and every semester to students.

5.6. Observações:
Nada a declarar

5.6. Observations:
Nothing to declare

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

Pessoal não docente de unidades orgânicas da UTAD (Departamentos e serviços centrais) colaborará com o curso 1º Ciclo
de estudos em Engenharia e Biotecnologia Florestal em tarefas administrativas, apoio a laboratórios, etc. Destacamos o
pessoal do Departamento de Ciências Florestais: 2 Técnicos Superiores, 3 Assistentes Técnicos e 1 Assistente
Operacional, que desenvolvem atividade nas áreas administrativa e laboratorial e manutenção do Arboreto. 
Na FCUP, o pessoal não-docente inclui trabalhadores afetos ao Secretariado dos serviços Centrais (eg Serviços
Académicos) e Departamentos. Foram também considerados os trabalhadores do recente Núcleo de Tecnologias
Educativas que apoia b-learning na FCUP, a Biblioteca, laboratórios e trabalhadores adstritos às entidades que integram o
Património da Faculdade de Ciências. O número e regime de tempo do pessoal não-docente afeto à lecionação deste ciclo
de estudos é o seguinte: 71 pessoas a tempo integral e 1 pessoa a tempo parcial.

6.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
NNon-teaching staff from organic units of UTAD (Departments and central services) will collaborate with the course 1st
cycle of studies in Forest Engineering and Biotechnology in administrative tasks, support to laboratories, etc. We highlight
the personnel of the Department of Forest Sciences: 2 Senior Technicians, 3 Technical Assistants and 1 Operational
Assistant, who develop activities in the administrative and laboratory areas and maintenance of the Arboretum.
At FCUP, non-teaching staff includes workers assigned to the Secretariat of Central services (eg Academic Services) and
Departments. Also considered were workers from the recent FCUP-Educational Technologies Center that supports b-
learning at FCUP, the Library, laboratories and workers assigned to entities that make up the Heritage of the Faculty of
Sciences. The number and time regime of non-teaching staff assigned to the teaching of this cycle of studies is as follows:
71 people full-time and 1 person part-time.

6.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Habilitação por categoria: (FCUP + Departmento Florestal UTAD)
1. Assistente Operacional
- 12º ano (ensino médio): 2+0
- 4º ano de escolaridade (1º ciclo do ensino básico): 2+0
- 6º ano de escolaridade (2º ciclo do ensino básico): 2 + 1
- 9º ano (3º ciclo do ensino básico): 6+0

2. Assistente Técnico
- 12º ano (ensino médio): 16+0
- 9º ano (3º ciclo do ensino básico): 1+0
- Curso Tecnológico / Profissional / Outro nível IV: 2 + 1
- Bacharelado: 2+0
- Mestre: 1 + 2

3. Divisão Chefe
- Pós-graduação: 1 + 0

4. Coordenador Técnico
- 11º ano (ensino médio): 1 + 0
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5. Técnico Superior
- Bacharelado: 1+0
- Bacharelado: 22 + 2
- Mestre: 10+0
- Pós-graduação: 2+0

6.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Category Habilitation: (FCUP+ Forestry Department UTAD)
1. Operational Assistant 
- 12th year ( secondary education): 2+0
- 4th year of schooling (1st cycle bas ic education): 2+0
- 6th year of schooling (2nd cycle basic education): 2+1
- 9th year (3rd cycle basic education): 6+0

2. Technical Assistant 
- 12th year (secondary education): 16+0
- 9th year (3rd cycle basic education): 1+0
- Technological / Professional Course / Other level IV: 2+1
- Bachelor's Degree: 2+0
- Master: 1+2

3. Chief Division 
- Postgraduate: 1+0

4.Technical Coordinator 
- 11th year (secondary education): 1+0

5. Higher Technician 
- Bachelor's degree: 1+0
- Bachelor's degree: 22+2
- Master: 10+0
- Postgraduate: 2+0
- PhD: 1+0

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

O pessoal não docente das universidades é avaliado por intermédio do SIADAP (Sistema integrado de gestão e avaliação
do desempenho na Administração Pública), aprovado pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro. Este procedimento visa
contribuir para a melhoria do desempenho e qualidade de serviço da Administração Pública, para a coerência e harmonia
da ação dos serviços, dirigentes e demais trabalhadores e para a promoção da sua motivação profissional e
desenvolvimento de competências.

6.3. Assessment procedures of the non-academic staff and measures for its permanent updating and personal development 
Non-teaching staff at universities is assessed through SIADAP (Integrated Management and Performance Evaluation
System in Public Administration), approved by Law Nº. 66-B / 2007, fromt the 28th December. This procedure aims to
contribute to the improvement of the performance and quality of service of the Public Administration, to the coherence and
harmony of the action of services, managers and other workers and to the promotion of their professional motivation and
development of skills.

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

FCUP e UTAD dispõem de instalações modernas e excelentes para o ensino de qualidade presencial e em b-learning.
Destacam-se bibliotecas, salas de audiovisuais, salas de estudo, auditórios, laboratórios (ensino/investigação) e salas de
computadores, e uma robusta infraestrutura de internet. Têm ainda equipamento de topo para biotecnologia e ómicas
florestais (eg camaras de fluxo, fitotrons, RT-PCRs, sequenciadores, Plataforma de genómica, Plataforma de Microscopia
Eletronica-Confocal).
Na FCUP, há uma estreita ligação a centros da U. Porto como: Galeria da Biodiversidade, Museu de História Natural, Jardim
Botânico, Museu de Ciência, Fundo Antigo, Instituto Geofísico, Plataforma de Genómica de Vairão, que virão a ser
utilizadas pelo ciclo de estudos.
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Na UTAD, destacam-se o jardim botânico, o arboreto, a estrutura dos viveiros florestais e os laboratórios específicos do
departamento de Ciências Florestais, desde logo o de Fogos, o de Tecnologia da Madeira e o de Fitossanidade.

7.1. Facilities used by the study programme (lecturing spaces, libraries, laboratories, computer rooms, ...):
FCUP and UTAD have modern and excellent facilities for teaching quality face-to-face or in b-learning. For example,
libraries, audiovisual rooms, study rooms, auditoriums, laboratories (teaching / research) and computer rooms, and a
robust internet infrastructure. They also hold top-equipment for Omics and Biotechnology in forestry research (eg flow
chambers, phytotrons, RT-PCRs, sequencers, Genomics Platform, Electron-Confocal Microscopy Platform).
At FCUP, there is a close connection to U. Porto centers such as: Biodiversity Gallery, Natural History Museum, Botanical
Garden, Science Museum, Old Fund, Geophysical Institute, Vairão Genomics Platform, which may be used during the cycle
of studies.
At UTAD, we highlight the botanical garden, the arboretum, the structure of the forest nurseries and the specific
laboratories of the Department of Forest Sciences, first of all the Fire lab, the Wood Technology lab and the Plant Health
lab.

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

Todos os auditórios e salas da FCUP/UTAD possuem modernos equipamentos multimédia. As Bibliotecas FCUP/UTAD
disponibilizam livros/e-books e revistas científicas nas áreas do curso. FCUP/UTAD asseguram acesso à internet sem fios
e infra estruturas IT avançadas.
Os laboratórios e auditórios da FCUP foram modernizados em 2021 com sistemas audiovisuais/telemáticos para b-
learning. Os laboratórios têm o equipamento necessário ao ensino e investigação nas áreas do curso. Existem
laboratórios muito bem equipados para Biologia, Biologia Molecular, Biotecnologia (eg., sequenciadores, RT-qPCR,
fitotron, HPLC, sistemas de imagem/citómetro, robots, câmara de fluxo, estufas), Dendrometira, Tecnologia da Madeira,
Fogos, Fitossanidade, Hidrobiologia, etc. Há ainda Plataformas de Serviços (eg, Serviço de Genómica da UPorto, Serviço
de Imagem), incluindo serviços online. Também a rede com o Biopolis, ForestWise, e outras instituições, propiciam as
condições ideais para estágios de mais alta qualidade.

7.2. Main equipment or materials used by the study programme (didactic and scientific equipment, materials, and ICTs):
All FCUP / UTAD auditoriums and rooms have modern multimedia equipment. FCUP / UTAD Libraries provide books / e-
books and scientific journals in the course areas. Universities provide access to internet and advanced IT infrastructures.
FCUP's laboratories and auditoriums were modernized in 2021 with audiovisual / telematic systems ideal for b-learning.
The laboratories have the necessary equipment for teaching and research in the areas of the course. There are very well
equipped laboratories for Biology, Molecular Biology, Biotechnology (eg, sequencers, RT-qPCR, phytotron, HPLC, image /
cytometer systems, robots, flow chamber, greenhouses), Dendrometry, Wood Technology, Fires (with a table of fires),
Phytosanity, Hydrobiology, etc. There are also Service Platforms (eg, UPorto Genomics Service, UPorto Imaging Service),
including other online services. Also, the network with Biopolis, ForestWise, and other institutions, provide the ideal
conditions for high quality internships.

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

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 21

CIBIO-InBIO- Research Centre in Biodiversity and
Genetic Resources

Excelente
[Excellent] Universidade do Porto 3

CIIMAR, Centro Interdisciplinar de Investigação
Marinha e Ambiental [Interdisciplinary Center for
Marine and Environmental Research]

Excelente
[Excellent] Universidade do Porto 2

LAQV, Laboratório Associado para a Química Verde
[Associated Laboratory for Green Chemistry]

Excelente
[Excellent]

REQUIMTE, Rede de
Química e Tecnologia 4 _

CMUP, Centro de Matemática da Universidade do
Porto [Centre of Mathematics of the University of

Excelente
[Excellent]

FCiências.ID, Associação
para a Investigação e

2
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Porto] Desenvolvimento de Ciências
Instituto de Engenharia de Sistemas e
Computadores, Tecnologia e Ciência - INESC TEC
[Computers and Systems Engineering, Technology
and Science Institute]

Muito Bom
[Very Good]

Instituto de Engenharia de
Sistemas e Computadores,
Tecnologia e Ciência - INESC
TEC

3

Centro de Estudos Florestais [Forestry Studies
Center] (CEF)

Excelente
[Excellent]

Instituto Superior de
Agronomia/ Universidade de
Lisboa

2

Centro de investigação em Produção Agroalimentar
Sustentável (GreenUPorto)

Excelente
[Excellent] Universidade do Porto 7

Centro de Estudos Transdisciplinares para o
Desenvolvimento (CETRAD) Bom [Good] Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro 2

Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) Excelent
[Excellent] UP 2

Instituto Dom Luiz (IDL) Excelente
[Excellent]

Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa 1

Centro de Economia e Finanças da Faculdade de
Economia da Universidade do Porto (CEF - FEUP) Muito Bom F Economia da UP 2

Pergunta 8.2. a 8.4.

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/ba029cbc-6e43-f6bc-0a73-5f61e3e13ef5
 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/ba029cbc-6e43-f6bc-0a73-5f61e3e13ef5

 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. 

6Atlantic-Positive - Conservation of Atlantic pollination services and control of the invasive species Vespa velutina.
Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais Galicia-Norte Portugal; 1764896€ UTAD

 AGRINUPES: Integrated Monitoring and Control of Water, Nutrients and Plant Protection Products Towards’ a Sustainable
Agricultural Sector. WaterJPI/002/2015. 01-04-2017- 3-31-2020 ERA-NET 1.5M€. UPORTO

 AGRITOX -Prevention and mitigation of the mycotoxin contamination of food and feed caused by climate change
(EAPA_998/2018) INTERREG B UPORTO

 BIOPOLIS -Teaming to Upgrade Excellence in Environmental Biology, Ecosystem Research and AgroBiodiversity (). H2020-
WIDESPREAD-01-2018-2019-TeamingPhase2 (1-10-2019 a 30-09-2026).Grant Agreement 857251 UPORTO

 Capefire – A sustainable landscape planning model for rural fires prevention / Um modelo sustentável de ordenamento do
território para a prevenção dos incêndios rurais. FCT/FEDER. 380444€ UTAD

 Capefire -A sustainable landscape planning model for rural fires prevention, FCT/FEDER2019; 380444€ UTAD
 CONFREMU -Conservation of freshwater mussels: a pan-European approach. COSTAction CA18239. UTAD

 EnvMetaGen -Capacity Building at InBIO for Research and Innovation Using Environmental Metagenomics. ERA-Chair,
H2020-WIDESPREAD-2014-2. 2015-2020, UPORTO

 FirESmart - Nature-based solutions for preventive fire management and sustained supply of ecosystem services.
PCIF/MOG/0083/2017 (2019-2022). 199.691,25 Euro. CIBIO-UPorto/UTAD/IPB.

 ForManRisk -Forest Management and Natural Risks. Projeto financiado pelo Programa Interreg-SUDOE 1.568.867,98€ UTAD
 GesPSA Kiwi-Ferramenta Operacional para gestão sustentável da Psa na Actinídea NORTE-01-0247-FEDER-033647,

374.228,50 UPORTO
 INTERACT – Integrative Research in Environment, Agro-Chains and Technology (Norte-01-0145-FEDER-000017, Norte2020,

4130614,72€ UTAD
 Is4RISK - derivation of soil reference values for potentially toxic elements (As, Pb and Cu) by using a regosol representive

of Estarreja soils. 2020-2021 Labex DRIIHM & (ROHM-CNRS). (OHM-E/2020/Proj.7) 10.000€ UPORTO
 M2ex - Exploting metal-microbe applications to expand the circular economy, started in 2020, European Union’s Horizon

2020, MSCA No 861088, UPORTO
 NOR-WATER-Poluentes emergentes nas águas da Galiza-Norte de Portugal: novas ferramentas para gestão de risco”,

INTERREGV, UPORTO
 ResinPro -Understanding resin production in Pinus pinaster to maximize yield in a more sustainable way. FCT/FEDER,

239234,99€, UTAD
 Sexseed - Sexual Plant Reproduction – Seed formation. Project 690946. MSCA H2020-MSCA-RISE, UPORTO

 TERRATECH - masTERs course on smArt Agriculture TECHnologies (Ref. 621568-EPP-1-2020-1-PT-EPPKA2-KA).
International Master Course Erasmus+, UPORTO

 WEx-Atlantic - Extremos Meteorológicos na Região Euro Atlântica: Avaliação e Impactos. Weather Extremes in the Euro
Atlantic Region: Assessment and Impacts. FEDER NORTE 2020, 41362,50€ UTAD

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. 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/ba029cbc-6e43-f6bc-0a73-5f61e3e13ef5
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/ba029cbc-6e43-f6bc-0a73-5f61e3e13ef5
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6Atlantic-Positive - Conservation of Atlantic pollination services and control of the invasive species Vespa velutina.
Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais Galicia-Norte Portugal; 1764896€ UTAD
AGRINUPES: Integrated Monitoring and Control of Water, Nutrients and Plant Protection Products Towards’ a Sustainable
Agricultural Sector. WaterJPI/002/2015. 01-04-2017- 3-31-2020 ERA-NET 1.5M€. UPORTO
AGRITOX -Prevention and mitigation of the mycotoxin contamination of food and feed caused by climate change
(EAPA_998/2018) INTERREG B UPORTO
BIOPOLIS -Teaming to Upgrade Excellence in Environmental Biology, Ecosystem Research and AgroBiodiversity (). H2020-
WIDESPREAD-01-2018-2019-TeamingPhase2 (1-10-2019 a 30-09-2026).Grant Agreement 857251 UPORTO
Capefire – A sustainable landscape planning model for rural fires prevention / Um modelo sustentável de ordenamento do
território para a prevenção dos incêndios rurais. FCT/FEDER. 380444€ UTAD
Capefire -A sustainable landscape planning model for rural fires prevention, FCT/FEDER2019; 380444€ UTAD
CONFREMU -Conservation of freshwater mussels: a pan-European approach. COSTAction CA18239. UTAD
EnvMetaGen -Capacity Building at InBIO for Research and Innovation Using Environmental Metagenomics. ERA-Chair,
H2020-WIDESPREAD-2014-2. 2015-2020, UPORTO
FirESmart - Nature-based solutions for preventive fire management and sustained supply of ecosystem services.
PCIF/MOG/0083/2017 (2019-2022). 199.691,25 Euro. CIBIO-UPorto/UTAD/IPB.
ForManRisk -Forest Management and Natural Risks. Projeto financiado pelo Programa Interreg-SUDOE 1.568.867,98€ UTAD
GesPSA Kiwi-Ferramenta Operacional para gestão sustentável da Psa na Actinídea NORTE-01-0247-FEDER-033647,
374.228,50 UPORTO
INTERACT – Integrative Research in Environment, Agro-Chains and Technology (Norte-01-0145-FEDER-000017, Norte2020,
4130614,72€ UTAD
Is4RISK - derivation of soil reference values for potentially toxic elements (As, Pb and Cu) by using a regosol representive
of Estarreja soils. 2020-2021 Labex DRIIHM & (ROHM-CNRS). (OHM-E/2020/Proj.7) 10.000€ UPORTO
M2ex - Exploting metal-microbe applications to expand the circular economy, started in 2020, European Union’s Horizon
2020, MSCA No 861088, UPORTO
NOR-WATER-Poluentes emergentes nas águas da Galiza-Norte de Portugal: novas ferramentas para gestão de risco”,
INTERREGV, UPORTO
ResinPro -Understanding resin production in Pinus pinaster to maximize yield in a more sustainable way. FCT/FEDER,
239234,99€, UTAD
Sexseed - Sexual Plant Reproduction – Seed formation. Project 690946. MSCA H2020-MSCA-RISE, UPORTO
TERRATECH - masTERs course on smArt Agriculture TECHnologies (Ref. 621568-EPP-1-2020-1-PT-EPPKA2-KA).
International Master Course Erasmus+, UPORTO
WEx-Atlantic - Extremos Meteorológicos na Região Euro Atlântica: Avaliação e Impactos. Weather Extremes in the Euro
Atlantic Region: Assessment and Impacts. FEDER NORTE 2020, 41362,50€ UTAD

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:

Feita a consulta da base de dados do sítio da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência da DGES, não foi
possível obter elementos capazes de permitir a avaliação da empregabilidade do curso de Engenharia Florestal da UTAD.
No referido sítio é referido que “Não existem dados suficientes para fornecer informação estatística sobre o desemprego
registado neste curso. A amostra de alunos diplomados do curso, no período em causa, é demasiado pequena.
Porém, consultando na mesma base de dados a empregabilidade do curso de Engenharia Florestal e Recursos Naturais,
curso este similar ao da UTAD mas ministrado no Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, verifica-se
que a percentagem de recém-diplomados do curso que estão registados no IEFP como desempregados é de 5,2%, na área
de formação é de 5,6% e a nível nacional é de 3,3%.

9.1. Evaluation of the employability of graduates by similar study programmes, based on official data:
Considering the database of the Portuguese General Structure for Education and Science Statistics of the DGES website ,
it was not possible to obtain confident elements for evaluating the employability of the UTAD's Forestry Engineering
graduation. On that website it is said that “There is not enough data to provide statistical information on unemployment
registered in this course. The sample of students graduating from the course during the period in question is too small.
However, consulting the same database on the employability of the Forest Engineering and Natural Resources course, a
course similar to that of UTAD but taught at the Higher Institute of Agronomy of the Lisbon University , it appears that the
percentage of recent graduates of the course that registered in the IEFP as unemployed is 5.2%, in the training area it is
5.6% and at national level it is 3.3%.

9.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
Embora o número de ingressos no curso de Engenharia Florestal da UTAD seja baixo face ás expectativas e necessidades
de emprego no setor (em 2017, 2018 e 2019 apenas foram colocados 7, 4 e 4 alunos, respetivamente), de acordo com os
dados mencionados no sítio “inforcursos.mec.pt” da DGES as notas do último colocado pelo Contingente Geral entre 2017
e 2019 estiveram compreendidas entre 117,7 e 147,6 valores.
Relativamente ao percentil dos alunos que entraram no curso, em termos de notas nas provas de ingresso, quando
comparadas com todos os alunos do País, nos últimos dois anos verificou-se um percentil médio de 36 (em 2018) e de 33
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(em 2019), bem como uma nota de candidatura média de 13,8 (em 2018) e de 13,5 (em 2019).
Segundo este mesmo sítio da internet, 58,8% dos alunos inscritos neste curso foram colocados por 1ª opção no Concurso
Nacional de Acesso e, um ano após iniciarem o curso, 87,5% dos alunos permanecem inscritos no mesmo curso. 

9.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
Even assuming that the number of new students for the UTAD Forestry Engineering course, considering the needs of
employment in this sector (in 2017, 2018 and 2019 only 7, 4 and 4 students were placed, respectively), according to data
from the DGES website “inforcursos.mec.pt” the marks of the last placed by the General Contingent between 2017 and
2019 ranged between 117.7 and 147.6 values (very high figures).
Regarding the percentile of students who have chosen this graduation, in terms of grades in the entrance exams, when
compared to all students in Portugal, in the last two previous years there was an average percentile of 36 (in 2018) and 33
(in 2019 ), as well as an average application grade of 13.8 (in 2018) and 13.5 (in 2019).
According to this same website, 58.8% of students enrolled in this course were placed as the 1st option in the National
Access Competition and, one year after starting the course, 87.5% of students remain enrolled in the same course.

9.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares: 
Não estão ainda assinadas parcerias, mas a UC de "Novos Desafios Internacionais em Floresta" pretende colocar os
alunos em contacto com docentes de outras universidades estrangeiras e ouros desafios internacionais. Pressupões, por
isso, contacto contínuo com outras universidades estrangeiras e, por isso, a assinatura de contratos de cooperação.

9.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes: 
Partnerships are not yet signed, but the UNIT "New International Challenges in the Forest" aims to give students the
chance to be in contact with professors from other foreign universities and other international challenges. Therefore, it
assumes continuous contact with other foreign universities and, therefore, the signing of cooperation contracts.

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: 

Para além da UTAD existem 2 cursos: Engenharia Florestal e Recursos Naturais, do ISA/Lisboa, e Ciências Florestais e
Recursos Naturais, da ESAC/Coimbra. A designação deste novo (EBF) inova ao reforçar Biotecnologia.
O 1º ano do ISA é similar à EBF, com mais UCs base (Biologia, Matemática, Física). A ESAC tem menos básicas. 
Os conteúdos específicos são similares em todos: base (exº Solos, Fertilidade, Genética), básicas estruturantes (exº
Silvicultura, Fitossanidade, Hidráulica); novas tecnologias (exº DR, SIG); gestão dos espaços/recursos (Ordenamento
Território e Floresta, Gestão Empresa); valorização de recursos (exº Tecnologia Madeira, Exploração, Cinegética). EBF
cobre estes conteúdos e reforça o contacto com realidades europeias.
Em EBF os alunos constroem o seu perfil de estudos, garantindo competências básicas da Eng. Florestal. Ao envolver
duas universidades cria uma nova dinâmica e reúne sinergias das duas. Destaca-se ainda a possibilidade de os alunos
poderem ter estágio.

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

Other than UTAD, there are 2 graduations: Forest Engineering and Natural Resources, from ISA / Lisbon, and Forest
Sciences and Natural Resources, from ESAC / Coimbra. The designation of EBF innovates by strengthening
Biotechnology.
ISA's 1st year is similar to EBF, with more basic UCs (Biology, Mathematics, Physics). ESAC has less basics.
The specific contents are similar in all: basic (ex. Soils, Fertility, Genetics), basic structuring (ex. Silviculture, Plant Health,
Hydraulics); new technologies (ex RS, GIS); management of spaces / resources (Spatial and Forest Management);
resources valorization (ex. Wood Technology, Harvesting, Hunting). EBF covers these contents and reinforces the contact
with European realities.
In EBF, students build their study profile, assuring basic skills of Forest Engineering. By involving two universities it
creates a new dynamic and brings together synergies between the two. It also highlights the possibility that students can
have an internship.

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

A designação da oferta na europa não difere muito e oscila entre “Engenharia Florestal” (Bangor – UK); e “Engenharia
Florestal e dos Recursos Naturais/Ambientais” (León, Santiago Compostela, Florença, Tuscia e Turim), com reforço da
Gestão (Munique). A nova licenciatura inova com a Biotecnologia.
Nos 1ºs anos as UCs básicas são similares. As específicas abordam também conteúdos similares (Silvicultura, Solos e
Fertilidade, Fitosanidade, Genética e Melhoramento, Ordenamento e Gestão, Incêndios, etc.).
Verificam-se tendências de inovação com introdução de novos temas (a UC “Forestry in the 21st Century”, Bangor; a UC
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“Soil Protection and Climate Change Mitigation”, Tuscia).
A implementação dos Planos não varia muito prevalecendo uma estrutura rígida (Bangor, Santiago Compostela, Florença,
Tuscia e Turim). Destaca-se León que tem Ucs obrigatórias, num primeiro momento, e depois apresenta optativas, que
permite ao aluno construir o plano de estudos. Esta é uma abordagem idêntica à da EBF.

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

The Forest graduations designation in Europe does not differ much and varies between “Forestry Engineering” (Bangor -
UK); and “Forestry and Natural / Environmental Resources Engineering” (León, Santiago Compostela, Florence, Tuscia
and Turin), with reinforcement of Management (Munich). The new degree innovates with Biotechnology.
In the 1st years, the basic units are similar. The more specific ones also cover similar contents (Silviculture, Soils, Plant
Health, Planning and Management, Fires, etc.).
There are some innovation trends with the introduction of new themes ( “Forestry in the 21st Century”, Bangor; “Soil
Protection and Climate Change Mitigation”, Tuscia).
The implementation of the Plans does not vary much, with a rigid structure prevailing (Bangor, Santiago Compostela,
Florence, Tuscia and Turin). It is noteworthy León who has compulsory Units, at first, and then presents options, allowing
students to build his study plan. This is an identical approach to EBF.

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>

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).

 11.2._Normas e Modelo de convenio Estagio.pdf
 

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:

<sem resposta>

11.3. Institution’s own resources to effectively follow its students during the in-service training periods:
<no answer>

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).

 <sem resposta>

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/ba029cbc-6e43-f6bc-0a73-5f61e3e13ef5/questionId/ced7c9b2-ca4e-0464-702e-5f4f7157df7b
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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

<sem resposta>

12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:

•Ciclo de estudos inovador no que se refere ao perfil do licenciado, reforçando as aplicações tecnológicas do
conhecimento relativo aos novos desafios em áreas florestais, o desenvolvimento de soft skills pelos alunos e o contacto
com realidades internacionais.
•Plano de estudos abrangente e ambicioso, abarcando a gestão, inovação e valorização do setor florestal em todas as
suas vertentes, reforçando o foco nos serviços de ecossistema complementarmente ao caráter produtivo da floresta.
Interface de engenharia e biotecnologia, com formação em temas de biotecnologia tradicionalmente muito apelativos para
jovens estudantes.
•Ciclo de estudos desenhado em associação entre a UTAD e a UP, traduzindo convergência de visões e potenciando
sinergias, assentes numa realidade territorial que apresenta uma notável diversidade de situações e desafios de gestão,
exigindo um ordenamento integrativo e potenciando a produção e aplicação de conhecimento exportável para outras
realidades.
•Conjunto de infraestruturas de grande qualidade em ambas as universidades, que se complementam, sendo de destacar
os laboratórios disponíveis, os espaços de ensaios de campo, arboreto, viveiros e centros de investigação que garantem
uma elevada componente prática do ciclo de estudos.
•Corpo docente estável, qualificado e multidisciplinar, com comprovada experiência de docência e investigação nas áreas
de conhecimento do novo ciclo de estudos e sua aplicação nos vários domínios relevantes do setor florestal.
•Todo o corpo docente é doutorado, e a sua grande maioria exerce a atividade de docência e/ou investigação em regime de
dedicação exclusiva nas universidades proponentes, integrando Centros de Investigação âncora (classificação de Muito
Bom ou Excelente) que asseguram um interface dinâmico entre a formação superior e a produção e aplicação de
conhecimento.
•Curso com um forte apoio e colaboração do CoLAB ForestWISE e das empresas a ele associadas.
•Curso promotor de mobilidade, mas também recorrente a novas abordagens de b-learning, aprendizagem ativa, etc. 
•Único curso com este perfil no País, e única licenciatura na área florestal em toda a região Norte.

12.1. Strengths:
• Innovative study cycle concerning the graduate’s profile, reinforcing the technological applications of knowledge related
to new challenges in forest areas, the development of soft skills by students, and contact with international realities.
• Comprehensive and ambitious study plan, covering the management, innovation, and valuation of the forestry sector in
all its aspects, reinforcing the focus on ecosystem services in addition to the productive character of the forest.
Engineering and biotechnology interface, with training in biotechnology topics traditionally very appealing to young
students.
• Study cycle designed in the association between UTAD and UPorto, translating convergence of views and enhancing
synergies, based on a territorial reality that presents a remarkable diversity of situations and management challenges,
requiring an integrative planning and enhancing the production and application of knowledge exportable to other realities.
• Set of high-quality infrastructures at both universities, which complement each other, with special mention to the
available laboratories, the field testing spaces, arboretum, nurseries and research centers that guarantee a high practical
component of the study cycle.
• Stable, qualified, and multidisciplinary teaching staff, with proven teaching and research experience in the areas of
knowledge of the new cycle of studies and its application in the various relevant fields of the forestry sector.
• The entire teaching staff holds a PhD degree, and the vast majority of them exercise teaching and/or research activities
under exclusive dedication at the proposing universities, integrating anchor Research Centers (classification of Very Good
or Excellent) that ensure a dynamic interface between higher education and the production and application of knowledge.
• Course with strong support and collaboration from the ForestWISE CoLAB and its associated companies.
• Course promoting mobility, but also fostering new approaches to b-learning, active learning, etc.
• Only course with this profile in the country, and the only degree in forestry in the entire North region.

12.2. Pontos fracos:
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•Necessidade de deslocar os alunos entre cidades ao longo de um mesmo ciclo/etapa da sua formação académica, fora da
tradição mais convencional (acautelado na estrutura do curso, e na utilização de b-learning, módulos, etc).
•Riscos inerentes à gestão partilhada do ciclo de estudos e dos processos académicos dos alunos entre as duas
universidades, especialmente durante os primeiros anos de funcionamento.
•Localização da UTAD numa região de baixa densidade populacional, considerando o contexto socioeconómico e
sociocultural do nosso País, em que o litoral apresenta uma atratividade superior ao interior. 
•Sobrecarga de atividade letiva e de gestão dos docentes universitários, agravada pela substituição dos docentes
aposentados a um ritmo inferior ao desejável, reforçando o risco de algumas áreas científicas poderem vir a apresentar
lacunas num futuro próximo. 
•Formação na área florestal tradicionalmente através de cursos convencionais e com procura tradicionalmente baixa pelos
jovens, a que acresce uma divulgação tipicamente pouco assertiva da oferta formativa na área florestal, excessivamente
concentrada na problemática dos incêndios florestais, fenómeno que comunica uma imagem negativa do setor florestal e
das oportunidades a ele associadas.

12.2. Weaknesses:
• Need to move students between cities during the same cycle / stage of their academic training, outside the more
conventional tradition (minimized through the course structure and the use of b-learning, modules, etc.).
• Risks are inherent in the shared management of the study cycle and the students' academic processes between the two
universities, especially during the first years of operation.
• Location of UTAD in a region with low population density, considering the socio-economic and socio-cultural context of
our country, where the coast holds higher attractiveness that the interior territories.
• Overload of teaching activity and management duties of university professors, aggravated by the replacement of retired
teachers at a lower than desirable pace, reinforcing the risk that some scientific areas may have gaps in the near future.
• Training in the forest area traditionally based on conventional courses and with traditionally low demand for young
people, to which is added a typically less assertive dissemination of the training offer in the forest area, excessively
concentrated on the problem of forest fires, a phenomenon that communicates a negative image of the forest sector and of
the opportunities associated with it.

12.3. Oportunidades:
•A diversidade de condições naturais e de desafios de gestão das florestas do Norte do País, área natural de influência
primária desta nova licenciatura, cria necessidades e oportunidades efetivas que sublinham a relevância da sua criação.
•A perceção crescente na sociedade acerca da importância de gerir o território interior, em especial o rural, com base na
valorização efetiva dos seus recursos e na gestão e mitigação de riscos associados aos incêndios rurais e outros
fenómenos extremos, com as mudanças climáticas como pano de fundo, como reconhecido nas principais agendas
estratégicas globais e europeias.
•As parcerias com o tecido empresarial da Região Norte, potenciadas pelo laboratório colaborativo ForestWISE e pelos
institutos de interface das duas universidades, poderão apoiar a incubação de novos projetos que permitam a captação de
recursos financeiros e a integração dos alunos/novos licenciados na I&DT em contexto real, promovendo igualmente a
transferência e valorização do conhecimento científico.
•A procura de formação em Ciências Florestais em Portugal por parte de estudantes de outros países Europeus ou dos
Países de Língua Oficial Portuguesa, ou o envolvimento dos docentes e das próprias universidades na estruturação de
cursos de Ciências Florestais noutros países (em particular nos PALOP), potencia a procura do novo ciclo de estudos
assim como o desenvolvimento desta área científica em regiões (sub-)tropicais.
•A curiosidade dos potenciais candidatos, cada vez mais informados, melhor preparados para novos desafios e mais
exigentes nas suas escolhas, face a um ciclo de estudos com uma abordagem científico-pedagógica inovadora no
contexto nacional e com um forte cariz tecnológico.
•A tendência gradual de regresso ao “campo” e do surgimento de “novos rurais” com elevados níveis de escolaridade,
que introduzem inovação na gestão e valorização dos recursos dos territórios, particularmente os assentes nos produtos
e serviços da floresta.
•A tendência de jovens terem apetência por áreas de biotecnologia, e integrar ferramentas tecnológicas de ponta em
contexto florestal.

12.3. Opportunities:
• The diversity of natural conditions and forest management challenges in the North of the country, the natural area of
primary influence of this new degree, creates effective needs and opportunities that underline the relevance of its creation.
• The growing perception in society about the importance of managing the interior territories, especially the rural ones,
based on the effective valorization of its resources and on the management and mitigation of risks associated with rural
fires and other extreme phenomena, with climate changes in the background, as recognized in the main global and
European strategic agendas.
• Partnerships with the business community in the North Region, enhanced by the collaborative laboratory ForestWISE and
by the interface institutes of the two universities, may support the incubation of new projects that allow the capture of
financial resources and the integration of students / new graduates in I&DT real context, also promoting the transfer and
valorization of scientific knowledge.
• The demand for training in Forest Sciences in Portugal by students from other European countries or from Portuguese
speaking countries, or the involvement of professors and universities themselves in structuring Forest Science courses in
other countries (particularly in PALOP), enhances the search for the new cycle of studies as well as the development of
this scientific area in (sub-) tropical regions.
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•The curiosity of potential candidates, more and more informed, better prepared for new challenges and more demanding
in their choices, given a cycle of studies with an innovative scientific-pedagogical approach in the national context and
with a strong technological nature.
•The gradual tendency to return to the “countryside” and the emergence of “new rural people” with high levels of
education, which introduce innovation in the management and valorization of the territories' resources, particularly those
based on forest products and services.
•The tendency for young people to have an appetite for biotechnology areas, and to integrate cutting-edge technological
tools in a forest context.

12.4. Constrangimentos:
•A imagem negativa do sector agrário junto da maioria da população jovem, que contrasta com a forte atratividade das
cidades litorais, e que pode comprometer a capacidade de atração desta área de conhecimento e do novo ciclo de
estudos.
•O desordenamento do território rural, impeditivo de uma maior eficiência e inovação na gestão dos recursos e dos riscos,
dificultando também a efetivação de políticas de gestão florestal e territorial.
•A inexistência de parcelário efetivo, associada a uma estrutura fundiária assente na micropropriedade privada e à
crescente desertificação e envelhecimento da população dos territórios rurais, que se constituem como fatores adicionais
de dificuldade na promoção de políticas efetivas de gestão e valorização dos bens e serviços da floresta e dos recursos
naturais em geral.
•A competição por parte da crescente oferta formativa em outras áreas (bio-)tecnológicas de ponta (biomedicina,
bioengenharias, informática e computação avançada, entre outras), acompanhada pela intensificação e diversificação das
estratégias de marketing junto das camadas mais jovens. 
•A crise social e económica resultante da Pandemia COVID-19, que poderá vir a refletir-se numa procura inferior junto do
ensino universitário nos próximos anos, ou pelo menos criar padrões de comportamento que são para já desconhecidos,
obrigando a adaptações rápidas e profundas no modo de relacionamento entre as instituições e os seus estudantes ou
potenciais candidatos. 

12.4. Threats:
• The negative image of the agrarian sector among the majority of the young population, which contrasts with the strong
attractiveness of coastal cities, which can compromise the attractiveness of this area of knowledge and of the new cycle of
studies.
• The disorganization of the rural territory, which prevents greater efficiency and innovation in the management of
resources and risks, also making it difficult to implement forestry and territorial management policies.
• The lack of effective parceling, associated with a land structure based on private micro-ownership and the growing
desertification and aging of the population of rural territories, which are additional factors of difficulty in promoting
effective policies for the management and valorization of the goods and services of forest and natural resources in general.
• Competition from the growing training offer in other cutting-edge (bio-)technological areas (biomedicine, bioengineering,
information technology, and advanced computing, among others), accompanied by the intensification and diversification
of marketing strategies among the young students.
• The social and economic crisis resulting from the COVID-19 Pandemic, which may be reflected in a lower demand for
university education in the coming years, or at least create patterns of behavior that are for now unknown, forcing quick
and profound adaptations in the relationship between institutions and their students or potential candidates.

12.5. Conclusões:
As florestas são ecossistemas de elevado significado ambiental, social e económico, decisivas para o desenvolvimento
sustentável e bem-estar social. O seu papel e o seu valor são reconhecidos nos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU, e no GreenDeal da EU. 
Contudo, estes ecossistemas (fonte de bens e serviços) enfrentam atualmente desafios complexos, que podem
comprometer o seu contributo para uma economia sustentável. As alterações climáticas e dos regimes de fogo, ou novas
pragas/doenças, são apenas alguns dos desafios que as florestas enfrentam e que condicionam as próximas décadas. É
cada vez maior a necessidade de profissionais qualificados para mitigar eventuais crises e potenciar as oportunidades
geradas pelos avanços científicos e tecnológicos. 
Portugal tem condições de solo e clima que permitem o desenvolvimento de fileiras florestais altamente competitivas
(ocupam 35-40% do território), mas apenas nos últimos anos o setor florestal ganhou prioridade estratégica nacional. 
Apesar da relevância das florestas e do sector florestal nos contextos nacional e europeu, na região Norte apenas a UTAD
oferece um 1º Ciclo. Face à evolução dos desafios e da I&DT em áreas ligadas à floresta, sentiu-se a necessidade de
reestruturar esse 1º Ciclo num novo ciclo de estudos inovador e diferenciador nos objetivos e na abordagem científico-
pedagógica, face à oferta atual. Este novo ciclo combina as valências dum conhecimento do setor florestal com Ciência e
Inovação Tecnológica aplicada a espécies e ecossistemas florestais. Renova a forma de se ensinar temáticas florestais,
assente em novos paradigmas de sustentabilidades, desafios societais e avanços I&DT nesta área.
O perfil desta licenciatura assenta no binómio Engenharia-Biotecnologia, aumentando a atratividade para os jovens e
aproveitando as sinergias da associação da UPorto, uma universidade metropolitana, dinâmica e fortemente inovadora e
tecnológica, com enorme atratividade nacional e internacional, com a UTAD, uma universidade de enorme prestígio nas
ciências agrárias, com larga experiência de formação e investigação no sector florestal, situada no Interior, num território
com grande pendor florestal. Esta formação mobiliza ainda as redes I&DT internacionais e o setor industrial nacional.
Para além do olhar atento sobre as especificidades e os desafios da floresta no contexto regional, este novo 1º ciclo de
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estudos dedicará particular atenção à diversidade de fileiras, oportunidades e ameaças que incidem sobre as florestas
nacionais, no quadro alargado dos desafios europeus e globais. Este ciclo de estudos terá forte pendor interdisciplinar e
tecnológico, capaz de valorizar eficazmente os recursos florestais nacionais. Para esta atratividade contribuem: uma
vocação importante de mobilidade de estudantes, docentes/investigadores; o aproveitamento estratégico das redes de
colaboração; e a investigação aplicada de excelência desenvolvida no “novo ecossistema” criado por esta parceria.

12.5. Conclusions:
Forests are ecosystems with high environmental, social and economic significance, being crucial for sustainable
development and social well-being. Their role and value are recognized in the UN Sustainable Development Goals, and in
the EU GreenDeal.
However, these ecosystems (source of goods and services) increasingly face complex challenges, which compromise their
contribution to a sustainable economy. Climate change, shifts in fire regimes, or new pests/diseases, are some of those
challenges, and will condition forests sustainability in the coming decades. There is an increasing need for qualified
professionals to mitigate emerging crises and enhance the opportunities generated by the recent scientific-technological
advances.
Portugal has conditions allowing the development of highly competitive forest ranks (Forests occupy 35-40% of the
territory), but only recently has the forestry sector gained national strategic priority. 
Despite the National and European relevance of forests and the forestry sector, in the North of Portugal only UTAD offers a
1st Cycle of Forest Engineering. In view of the evolution of challenges and R&DT in forest related fields, there was a need
to restructure this 1st Cycle into a new cycle of studies that is innovative and differentiating in the objectives and in the
scientific-pedagogical approach. This new cycle combines the expertise of the forest sector with Science and
Technological Innovation applied to forest species and ecosystems. It innovates in the way of teaching forestry themes,
based on new paradigms of sustainability, societal challenges and I&DT advances in this area.
The profile of this degree is based on the binomial Engineering-Biotechnology, which increases the attractiveness for
young people and takes advantage of the synergies of the association of UPorto, a dynamic and strongly innovative and
technological metropolitan university, with enormous national and international attractiveness; with UTAD, a university of
enormous prestige in agricultural sciences, with extensive training and research experience in the forestry sector, located
in the interior (a territory with a great forestry tradition). This course also includes international R&D networks and the
national industrial sector.
Also to the attentive look at the specificities and challenges of the forest sector in the regional context, this new 1st cycle
will pay particular attention to the diversity of economies, opportunities and threats of the Portuguese forests, within the
broader framework of European and global challenges. This cycle of studies will have a strong interdisciplinary and
technological inclination, capable of effectively valuing national forest resources. Contributing to this attractiveness are:
an important vocation for the mobility of students, teachers/researchers; the strategic use of collaboration networks; and
the applied research of excellence developed in the “new ecosystem” created by this partnership.


