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NCE/21/2100180 — Apresentação do pedido - 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. Outras Instituições de Ensino Superior (em associação) (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redacção
conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):

1.1.b. Outras Instituições de Ensino Superior (estrangeiras, em associação) (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na
redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):

Não aplicável/Not applicable

1.1.c. Outras Instituições (em cooperação) (Lei nº 62/2007, de 10 de setembro ou Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março,
na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto):

Não aplicável/Not applicable

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola De Ciências Da Vida E Ambiente (UTAD)

1.2.a. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta
em associação). (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de
agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):

1.2.b. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta
em associação com IES estrangeiras). (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º
65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):

<sem resposta>

1.2.c. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, empresas, etc.)
(proposta em cooperação). (Lei nº 62/2007, de 10 de setembro ou Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação
conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto):

<sem resposta>

1.3. Designação do ciclo de estudos:
2º Ciclo em Desporto de Natureza Sustentabilidade e Saúde

1.3. Study programme:
Master in Outdoor Sports, Sustainability and Health

1.4. Grau:
Mestre

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências do Desporto

1.5. Main scientific area of the study programme:
Sport Sciences

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

813

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:
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720

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:

443

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

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

1.8. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, as written in the DL no. 65/2018):
Four semesters

1.9. Número máximo de admissões proposto:
25

1.10. Condições específicas de ingresso (art.º 3 DL-74/2006, na redação dada pelo DL-65/2018).
Os critérios de admissão devem ser tão flexíveis quanto possível para permitir a admissão de alunos de um vasto
espectro de áreas, não impedindo a admissão de candidatos com forte potencial para o sucesso. 
Possuir o grau de licenciado (BSc) é um requisito mínimo absoluto. Outros graus, cursos e qualificações académicas,
devem ser devidamente reconhecidos pelo Sistema Educativo Português. Os alunos com licenciatura (BSc) em áreas
das Ciências do Desporto, ou áreas afins, podem ser preferidos em relação a outros candidatos. Sólida experiência
profissional (e.g., em clubes desportivos, empresas, federações ou associações desportivas), devidamente
documentada e comprovada, é bem-vinda e pode ajudar a superar este critério. Nestes casos, os candidatos também
podem ser excecionalmente admitidos, desde que possuam uma nota elevada de licenciatura e experiência
profissional relevante na área do programa

1.10. Specific entry requirements (article 3, DL no. 74/2006, as written in the DL no. 65/2018).
Admission criteria should be as flexible as possible to allow admission of students from a wide spectrum of fields, not
impeding the admission of candidates with strong potential for success.
Having a Bachelor's Degree (BSc) is an absolute minimum requirement. Other degrees, courses and academic
qualifications must be duly recognized by the Portuguese Educational System. Students with a degree (BSc) in the
fields of Sports Science, or related fields, may be preferred over other candidates. Solid professional experience (e.g.,
in sports clubs, companies, sports federations or associations), properly documented and proven, is welcome and can
help to overcome this criterion. In these cases, candidates can also be exceptionally admitted, as long as they have a
high degree of graduation and relevant professional experience in the area of the program.

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 teórico-práticas decorrerão tendencionalmente nas instalações da UTAD. As aulas práticas laboratoriais e
saídas de campo decorrerão em espaços naturais, ou em instalações fora da UTAD, a definir de acordo com a
especificidade de cada Unidade Curricular.

1.12. Premises where the study programme will be lectured:
The theoretical-practical classes will tend to take place at UTAD facilities. The laboratory practical classes and field
trips will take place in natural spaces, or in facilities outside the UTAD, to be defined according to the specificity of
each Curricular Unit.

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

1.13._1.13._Regulamentocreditacao_UTAD.pdf
1.14. Observações:

<sem resposta>

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/questionId/cf0e4154-4e69-527d-dcd5-613131030232
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1.14. Observations:
<no answer>

2. Formalização do Pedido
Mapa I - Conselho Académico

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Académico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._Ata Conselho Académico - 11-out-2021_signed.pdf

 
Mapa I - Conselho Científico

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Científico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._Ata 10_Plenário Conselho Científico 8-out-2021_signed.pdf

 
Mapa I - Conselho Pedagógico

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Pedagógico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._Extrato da Ata_nº4_Plenário Conselho Pedagógico 8-out-2021_signed.pdf

 
Mapa I - Conselho de Departamento

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho de Departamento

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

 
Mapa I - Carta de Conforto - Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte Portugal

2.1.1. Órgão ouvido:
 Carta de Conforto - Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte Portugal

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._Carta de Conforto - Turismo Porto e Norte de Portugal_compressed.pdf

 
Mapa I - Carta de Conforto UNESCO Chair

2.1.1. Órgão ouvido:
 Carta de Conforto UNESCO Chair

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._Letter of Support-UNESCO_Chair_Mestrado_signed compress..pdf

 
Mapa I - Carta de Conforto CIM - Douro

2.1.1. Órgão ouvido:
 Carta de Conforto CIM - Douro

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._Carta de Conforto - CIM Douro.pdf

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/questionId/cf6851c6-2bcb-97b3-8ebc-61313104f8db/annexId/45840334-b4b5-843d-2be4-614b4a57c994
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/questionId/cf6851c6-2bcb-97b3-8ebc-61313104f8db/annexId/8d9515f5-be5f-539f-b55b-6165b3599d15
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/questionId/cf6851c6-2bcb-97b3-8ebc-61313104f8db/annexId/404c5b70-5b94-df4a-93ef-6165c3f59ff3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/questionId/cf6851c6-2bcb-97b3-8ebc-61313104f8db/annexId/5ae4c469-f4b9-e006-313e-61677d66e5c7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/questionId/cf6851c6-2bcb-97b3-8ebc-61313104f8db/annexId/6d0635ba-5272-f519-4b9d-61677da574f4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/questionId/cf6851c6-2bcb-97b3-8ebc-61313104f8db/annexId/6de00ff9-d16b-f8e4-a963-61677f856aa7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/questionId/cf6851c6-2bcb-97b3-8ebc-61313104f8db/annexId/3f367c82-69b5-3fdb-e6af-61677fcd3882
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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:

Ao proporcionarmos um conjunto de conhecimentos expressos na especificidade das unidades curriculares,
procuramos satisfazer as necessidades de atualização do conhecimento neste domínio
Assim, os objetivos gerais do Curso de Mestrado em Desporto de Natureza, Sustentabilidade e Saúde pretendem dotar
os formandos com uma formação avançada nos aspetos teórico e práticos redimensionando o papel que as Ciências
do Desporto desempenham na recreação, no lazer, na sustentabilidade e na saúde e na conceção de planos para
desenvolvimento das atividades físicas e desportivas em contexto de espaços naturais.

3.1. The study programme’s generic objectives:
By providing a set of knowledge expressed in the specificity of the curricular units, we seek to satisfy the needs for
updating knowledge in this domain.
Thus, the general objectives of the Master's Course in Nature Sport, Sustainability and Health aim to provide trainees
with advanced training in theoretical and practical aspects, resizing the role that Sport Sciences play in recreation,
leisure, sustainability and health and in the design of plans for the development of physical and sporting activities in
the context of natural spaces.

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
Aprofundar conhecimentos e competências adquiridas no primeiro ciclo e saber aplicar na resolução de problemas em
situações novas e não familiares.
Avaliar, sintetizar e analisar criticamente os problemas, promovendo a autonomia e um futuro acesso a um terceiro
ciclo de estudos.
Atuar nos diferentes mercados e contextos profissionais onde os desportos de natureza e lazer assumem maior
protagonismo.
Aprofundar conhecimentos e competências no domínio de novas tecnologias associadas à atividade física, à
sustentabilidade e à saúde no âmbito dos desportos de natureza.
Contribuir para a melhoria científica e pedagógica, e num sentido mais restrito, proporcionar um conhecimento
avançado em metodologias utilizáveis na otimização do desempenho nos diferentes âmbitos de intervenção e de
prática do desporto de natureza. 
Contribuir para o aparecimento de projetos inovadores nas diferentes temáticas neste domínio do conhecimento.

3.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
Deepen knowledge and skills acquired in the first cycle and know how to apply it in solving problems in new and
unfamiliar situations.
Evaluate, synthesize and critically analyze the problems, promoting autonomy and future access to a third cycle of
studies.
Acting in different markets and professional contexts where nature and leisure sports assume greater prominence.
Deepen knowledge and skills in the field of new technologies associated with physical activity, sustainability and
health in the context of nature sports.
Contribute to scientific and pedagogical improvement, and in a more restricted sense, provide advanced knowledge in
usable methodologies in optimizing performance in different areas of intervention and practice of nature sport.
Contribute to the emergence of innovative projects in different themes in this field of knowledge.

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

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) tem como objetivo fundamental ser um centro de excelência
para a educação de alto nível e para a criação, transmissão e difusão da cultura, da ciência e da tecnologia, e tem
ainda por missão estratégica contribuir para o desenvolvimento sustentável, em particular da sua região de inserção,
procurando ser um ator crítico e central no processo de afirmação da região no quadro regional, nacional e
transnacional. Neste sentido, reconhece-se à UTAD um espaço próprio e uma função crucial no seio do ensino
superior em Portugal, não só pela excelência identificada em determinadas áreas científicas, mas igualmente pela sua
contribuição para que as carências detetadas quanto a cursos de interesse local e regional sejam satisfeitas. A
estratégia de afirmação da UTAD e da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente, âncoras desta proposta, passa
também pela conquista de novos públicos e espaços de intervenção ao nível da investigação e da contínua
qualificação do seu corpo docente. Assim, a atual proposta está perfeitamente alinhada com estes objetivos, pois
pretende contribuir para reforçar o quadro de formação Nacional e Regional na área do Desporto de Natureza, da
Sustentabilidade e da Saúde, o que possibilitará reforçar a missão da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

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 fundamental aim of the University of Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) is to be a centre of excellence for high-
level education and for the creation, transmission and dissemination of culture, science and technology, and its
strategic mission is also to contribute to sustainable development, particularly in the region where it is located,
seeking to be a critical and central player in the process of affirming the region in the regional, national and
transnational framework. In this sense, UTAD is recognised as having its own space and a crucial role within higher
education in Portugal, not only because of the excellence identified in certain scientific areas, but also because of its
contribution to meeting the needs detected with regard to courses of local and regional interest. The strategy of
affirmation of UTAD and the School of Life and Environmental Sciences, anchors of this proposal, also involves the
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conquest of new publics and spaces of intervention at the level of research and the continuous qualification of its
faculty. Thus, the current proposal is perfectly aligned with these objectives, as it aims to contribute to strengthening
the framework of National and Regional training in the area of Sport Outdoor, Sustainability and Health, which will
enable to strengthen the mission of the University of Trás-os-Montes and Alto Douro.

4. Desenvolvimento curricular
4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que
o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)

4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável) * / Branches, variants, specialization areas, specialties or
other forms of organization (if applicable)*

Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de
organização em que o ciclo de estudos se estrutura *

Branches, variants, specialization areas,
specialties or other forms of organization

Mestrado: Área de especialização em Desporto de Natureza, Sustentabilidade e
Saúde

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

Mapa II - Não aplicável

4.2.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:

 Não aplicável

4.2.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (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

Saúde 720/S 6
Gestão 345/G 6
Estatística 462/E 6
Ciências do Desporto 813/D 87
Ciências do Ambiente 422/CA 6
Ciências da Terra 443/CT 9
(6 Items)  120 0  

4.3 Plano de estudos

Mapa III - Desporto de Natureza Sustentabilidade e Saúde - 1º Ano/1º Semestre/1st Year/1st Semester

4.3.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:

 Desporto de Natureza Sustentabilidade e Saúde

4.3.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*
 Outdoor Sport Sustainability and Health

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1º Ano/1º Semestre/1st Year/1st Semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan
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Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho
/ Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS Opcional
Observações
/
Observations

Teoria e Metodologia da
Investigação 462/E Semestral/semiannual 162 T-15; TP-30;

OT-3; 6

Segurança e Socorro em
Desportos de Natureza 720/S Semestral/semiannual 162 TP-15; PL-30;

OT-3; 6

Biodiversidade, Conservação
da Natureza e Impacte
Ambiental

413/CA Semestral/semiannual 162 T-15; TP-30;
OT-3; 6

Desportos de Natureza I 813/D Semestral/semiannual 162 PL-15; TC-30;
OT-3; 6

Empreendedorismo e Gestão
em Desportos de Natureza 345/G Semestral/semiannual 162 T-15; TP-30;

OT-3; 6

(5 Items)        

Mapa III - Desporto de Natureza Sustentabilidade e Saúde - 1º Ano/2º Semestre/1st Year/2nd Semester

4.3.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:

 Desporto de Natureza Sustentabilidade e Saúde

4.3.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*
 Outdoor Sport Sustainability and Health

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1º Ano/2º Semestre/1st Year/2nd Semester

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

Seminário de Investigação 813/D Semestral/semiannual 162 TP-30; S-15;
OT-3; 6

Desportos de Natureza II 813/D Semestral/semiannual 243 PL-22,5; TC-30;
S-15; OT-4,5; 9

Geoparques e
Desenvolvimento Territorial
Sustentável

443/CT Semestral/semiannual 243 T-22,5; TP-30;
S-15; OT-4,5; 9

Desporto de Natureza e
Serviços de Saúde dos
Ecossistemas

813/D Semestral/semiannual 81 TP-22,5; OT-1,5; 3

Tecnologia e Inovação 813/D Semestral/semiannual 81 TP-22,5; OT-1,5; 3
(5 Items)        

Mapa III - Desporto de Natureza Sustentabilidade e Saúde - 2º Ano/1º Semestre/2nd Year/1st Semester

4.3.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:

 Desporto de Natureza Sustentabilidade e Saúde

4.3.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*
 Outdoor Sport Sustainability and Health

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 2º Ano/1º Semestre/2nd Year/1st Semester

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
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Dissertação Científica
I /Estágio I 813/D Semestral/semiannual 810 OT-30; 30

(1 Item)        

Mapa III - Desporto de Natureza Sustentabilidade e Saúde - 2º Ano/2º Semestre/2nd Year/2nd Semester

4.3.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:

 Desporto de Natureza Sustentabilidade e Saúde

4.3.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*
 Outdoor Sport Sustainability and Health

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 2º Ano/2º Semestre/2nd Year/2nd Semester

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

Dissertação Científica
II /Estágio II 813/D Semestral/semiannual 810 OT-30; 30

(1 Item)        

4.4. Unidades Curriculares

Mapa IV - Teoria e Metodologia da Investigação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Teoria e Metodologia da Investigação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Research Theory and Methodology

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

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 48h - (T15; TP30; OT3)

4.4.1.6. Créditos 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 Carlos Gomes de Carvalho Leitão (48)
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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):
O1-Fornecer aos alunos meios conceptuais e instrumentais que contribuam para o rigor científico da investigação.
O2-Propiciar a aprendizagem de métodos e técnicas que lhes permitam iniciar a sua participação ativa no domínio da
investigação científica. 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
O1-Provide students with conceptual and terminological resources that contribute to make them able to read and
interpret, so critical and appropriate, scientific articles and other research reports; 
O2-Provide learning methods and techniques that will enable them to start your active participation in the field of
scientific research. 
Whereas these general purposes we aim students: 
Meet the fundamental concepts involved in educational research and master specific terminology corresponding;
Acquire basic skills to investigate; Develop interdisciplinary research as a system integrator of knowledge.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
C1- A validade e fidelidade na investigação quantitativa e qualitativa.
C2- Os elementos e conceitos específicos do desenho de investigação; fatores de invalidade interna e externa.
C3- Metodologias Interpretativas: a entrevista como fonte de recolha de dados; a análise de conteúdo na investigação
empírica: definição, potencialidades e campos de aplicação; tipos de análise de conteúdo; a prática da análise de
conteúdo: definição dos objetivos e quadro de referência orientador da pesquisa;
C4- Revisão sistemática: conceitos, objetivos e etapas da revisão sistemática; identificação e seleção de estudos na
construção da base de dados (critérios de inclusão e exclusão); 
Meta-análise: como tornar os resultados estatísticos dos estudos mais comparáveis entre si? Conceito de effect size
(magnitude/tamanho do efeito); procedimentos estatísticos comuns na meta-análise; a homogeneidades e
heterogeneidade dos estudos; variáveis moderadoras e enviesamento de publicação.

4.4.5. Syllabus:
C1- Validity and fidelity in quantitative and qualitative research.
C2 - The specific elements and concepts of the research design; factors of internal and external invalidity.
C3- Interpretative methodologies: the interview as a source of data collection; content analysis in empirical research:
definition, potentialities and fields of application; types of content analysis; the practice of content analysis: definition
of objectives and reference framework of the research;
C4- Systematic review: concepts, objectives and stages of systematic review; identification and selection of studies in
the construction of the database (inclusion and exclusion criteria); 
Meta-analysis: how to make the statistical results of the studies more comparable to each other? Effect size concept;
common statistical procedures in meta-analysis; homogeneities and heterogeneity of studies; moderator variables and
publication bias.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O1 - Fornecer meios conceptuais e instrumentais que contribuam para o conhecimento dos desenhos de estudo e
rigor científico da investigação. Conteúdos programáticos (C1, C2.
O2 - Propiciar a aprendizagem de métodos e técnicas que permitam iniciar a sua participação ativa no domínio da
investigação científica. Conteúdos Programáticos (C3, C4): Metodologias Interpretativas: a entrevista como fonte de
recolha de dados; a análise de conteúdo na investigação empírica: definição, potencialidades e campos de aplicação;
tipos de análise de conteúdo. Revisão sistemática: conceitos, objetivos e etapas da revisão sistemática; identificação
e seleção de estudos na construção da base de dados (critérios de inclusão e exclusão); Meta-análise: como tornar os
resultados estatísticos dos estudos mais comparáveis entre si. Conceito de effect size.

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

O1 - Provide conceptual and instrumental means that contribute to the knowledge of the study designs and scientific
rigor of the research. Syllabus (C1, C2) 
O2 - Promote the learning of methods and techniques that enable them to start their active participation in the field of
scientific research. Syllabus (C3, C4): Interpretive methodologies: the interview as a source of data collection; the
analysis of content in empirical research: definition, potentialities and fields of application; types of content analysis.
Systematic review: concepts, objectives and stages of systematic review; identification and selection of studies in the
construction of the database (inclusion and exclusion criteria); Meta-analysis: how to make the statistical results of the
studies more comparable to each other? Effect size concept.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Através da apresentação de estudos publicados e desenvolvimento de tópicos de investigação, pretende¬-se, que os
alunos atentem às dificuldades inerentes à realização de um trabalho de investigação com regras e exigências
metódicas que se devem submeter. Por sua vez, os debates nas aulas, tendo por base questões e tarefas
intencionalmente colocadas aos estudantes e estreitamente relacionadas com a matéria lecionada, permitem o
desenvolvimento de competências procedimentais e transferência das aquisições mais teóricas para as situações
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práticas de aplicação mais simplificadas. A avaliação da UC é realizada através de uma avaliação escrita sobre os
conteúdos lecionados.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Through the presentation of published studies and development of research topics, it is intended that students pay
attention to the difficulties inherent in carrying out research work with rules and methodical requirements that must be
submitted. In turn, the debates in the classes, based on questions and tasks intentionally placed on students and
closely related to the subject taught, allow the development of procedural skills and transfer of the most theoretical
acquisitions to the practical situations of more simplified application. The UC evaluation is carried out through a
written evaluation of the contents taught.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As técnicas expositivas e de debate, utilizadas nas aulas são fundamentais para esclarecer os conceitos e atingir os
objetivos da Unidade Curricular. Pretende¬ se a inclusão de momentos de reflexão e integração dos conteúdos
lecionados, exemplificados pela discussão de casos e análises de textos, bem como exercícios de caráter prático.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The exhibition and debate techniques used in the classes are fundamental to clarify the concepts and achieve the
objectives of the Curricular Unit. It is intended to include moments of reflection and integration of the contents taught,
exemplified by the discussion of cases and analysis of texts, as well as exercises of practical character.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
The handbook of research synthesis and meta-analysis (3rd ed.). Harris Cooper; Larry V. Hedges and Jeffrey C.
Valentine, Editors. Russell Sage Foundation; 3rd edition (2019) 
Introduction to Mata-Analysis. Michael Borestein, Larry V. Hedges, Julian P.T. Higgins, Hannah R. Rothstein. Ed. Wiley,
2nd Edition (2021).
Metodologia de Investigação em Ciências Sociais e Humanas – Teoria e Prática (2ª Edição). Clara Coutinho Edições
Almedina (2014). 
Métodos e técnicas de Investigação Qualitativa. António Rosado, Isabel Mesquita e Carlos Colaço. Ed. FMH (2012).
O processo de investigação: da conceção à realização. Marie - Fabienne Fortin. Ed. Lusodidacta (2003).

Mapa IV - Segurança e Socorro em Desportos de Natureza

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Segurança e Socorro em Desportos de Natureza

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Safety and Rescue in Outdoor Sports

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

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 48h - (TP15; PL30; OT3)

4.4.1.6. Créditos 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 Luís Correia Ribeiro (24)
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4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
António José Pereira dos Santos Almeida (24)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos estudantes ferramentas para o desenvolvimento de competências avançadas em gestão do risco e
planeamento de segurança e primeiros socorro em Desportos de Natureza.
Saber intervir no âmbito do Suporte Básico de Vida e outras situações emergentes;
Treinar o algoritmo de suporte básico de vida com utilização de desfibrilhador automático externo.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Provide students with tools to develop advanced skills in risk management and safety relief planning and first aid in
Outdoor Sports.
To know how to act in the context of Basic Life Support and other emerging situations;
Train the basic life support algorithm using an automated external defibrillator.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. A segurança como fator de qualidade na prática de desportos de natureza, aventura e lazer; 
2. Tipologia de acidentes em desportos de natureza, aventura e lazer; 
3. Prevenção de acidentes pessoais; 
4. Estruturas nacionais e internacionais de socorro em atividades e desportos de natureza; 
5. Primeiros socorros:
5.1. Controlo de hemorragias;
5.2. Lesões musculares, tendinosas, ósseas, articulares e ligamentares;
5.3. Traumatismos Cranianos;
5.4. Traumatismos vertebro medulares;
5.5. Dor torácica;
5.6. Acidente Vascular Cerebral;
5.7. Diabetes Mellitus;
5.8 Convulsões;
5.9 Em meio aquático;
5.10 Lesões ambientais;
5.11 Queimaduras.
6. Suporte básico de vida com utilização de desfibrilhador automático externo (possibilidade dos estudantes obterem
o certificado de suporte básico de vida com utilização de desfibrilhador automático externo); 
7. Técnicas de imobilização; 
8. Administração de O2; 
9. Planos de evacuação e resgate em desportos de natureza, aventura e lazer.

4.4.5. Syllabus:
1. Safety as a quality factor in the practice of nature, adventure and leisure sports;
2. Types of accidents in nature, adventure and leisure sports;
3. Prevention of personal accidents;
4. National and international structures for assistance in nature activities and sports;
5. First aid:
5.1 Control of bleeding;
5.2 Muscle, tendon, bone, joint and ligament injuries;
5.3 Cranial Injuries;
5.4 Spinal cord injuries;
5.5 Chest pain;
5.6 Stroke;
5.7 Diabetes Mellitus;
5.8 Seizures;
5.9 In an aquatic environment;
5.10 Environmental Injuries;
5.11 Burns;
6. Basic life support using an automatic external defibrillator (possibility for students to obtain the basic life support
using an automatic external defibrillator certificate);
7. Immobilization techniques;
8. O2 administration;
9. Evacuation and rescue plans for nature, adventure and leisure sports.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Com o desenvolvimento da unidade curricular pretende-se que os estudantes sejam capazes de reconhecer a
importância da segurança no desenvolvimento das suas atividades assim como prestar assistência até à chegada de
uma equipa diferenciada. Os conteúdos programáticos abordam os aspetos que consideramos relevantes para o
desenvolvimento destas competências. A existência de aulas teórico práticas e práticas laboratoriais contribuirá para
a consecução dos objetivos delineados.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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With the development of the course unit it is intended that students are able to recognize the importance of safety in
the development of their activities as well as provide assistance until the arrival of a differentiated team. The syllabus
addresses the aspects we consider relevant to the development of these skills. The existence of theoretical practical
classes and laboratory practices will contribute to the achievement of the outlined objectives.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas: expositivas/reflexivas com apoio de meios audiovisuais;
Aulas práticas: manequim de suporte básico de vida e desfibrilhador automático externo e também técnicas de
imobilização e resgate.
A avaliação da unidade curricular inclui a avaliação contínua, avaliação complementar e avaliação por exame.
Considera-se obrigatória a inscrição prévia nas provas individuais.
A avaliação deve resultar de um teste individual escrito e uma avaliação prática de suporte básico de vida com
utilização de Desfibrilhador Automático Externo.
Nota final=Nota da frequência (80%) + Avaliação prática (20%)/100.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical-practical classes: expository/reflective with the support of audiovisual means;
Practical classes: basic life support mannequin and automatic external defibrillator, as well as immobilization and
rescue techniques.
The assessment of the course includes continuous assessment, complementary assessment and exam assessment.
Prior registration in individual tests is considered mandatory.
The assessement should result from the individual written test and a practical assessment of basic support of life
using an Automatic External Defibrillator. 
Final grade= written test (80%) + Practical assessment (20%)/100.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A utilização do método expositivo-reflexivo e das aulas práticas contribuirão, de uma forma mais eficaz, para o
atingimento dos objetivos preconizados.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The use of the expository-reflective method and practical classes will contribute, in a more effective way, to the
achievement of the recommended goals

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Almeida, M. C., Silva, F. (2014). Segurança e gestão do risco em desportos na natureza e turismo ativo. In Carvalhinho,
L. (Ed.), Desporto de natureza e turismo ativo - contextos e desenvolvimento (pp. 107-123). Rio Maior: Escola Superior
de Desporto de Rio Maior - Instituto Politécnico de Santarém.
Auricchio, J. R. (2016). Segurança e gestão de riscos nas atividades de aventura. EFDesportes.com, Revista Digital.
Ano 21, nº 125. 
Instituto Nacional de Emergência Médica (2017). Manual de suporte básico de vida - adulto. Lisboa: Autor.
Silva, M.D.S.M. (2016). Gestão da segurança no turismo de aventura em Portugal. Tese de Doutoramento não
publicada, Universidade de Lisboa, Lisboa.
Valente, M., Catarino, R., Ribeiro, H. (2012). Emergências Trauma – manual TAS. Lisboa: Instituto Nacional de
Emergência Médica.
Valente, M., Catarino, R., Ribeiro, H., Martins, A. (2012). Emergências Médicas – manual TAS. Lisboa: Instituto Nacional
de Emergência Médica.

Mapa IV - Tecnologia e Inovação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Tecnologia e Inovação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Technology and inovation

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

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 81

4.4.1.5. Horas de contacto:
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24h - (TP22,5; OT1,5)

4.4.1.6. Créditos 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):
Tânia de Jesus Vilela da Rocha (12)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
José Manuel Martinho Lourenço (12)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Usar equipamentos e aplicações cartográficas na planificação, validação, recolha de informação, análise e publicação
de atividades outdoor.
Aplicar sistemas RPAS em atividades outdoor.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Use equipments and cartographic applications in planning, validating, field surveying, analyzing and publishing
outdoor activities.
Apply RPAS systems in outdoor activities.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Teórica
- Capacidades Humanas.
- Tecnologias de Informação e Comunicação.
- Conceitos de informação geográfica: sistemas de referenciação, projeções cartográficas e sistemas de
posicionamento global.
- Aplicações cartográficas desktop online e móveis: planificação, validação, recolha de informação, análise e
publicação de percursos outdoor. Bases de dados de acesso livre úteis em atividades outdoor.
- Sistemas de aeronaves remotamente pilotadas. Conceitos, regras de segurança e legislação. Registo fotográfico e
videográfico promocional, inspeção de locais, busca e salvamento, modelação fotogramétrica e criação de cartografia
detalhada
Prática
- Contextos de Uso 
- Pesquisa de aplicações disponíveis: suas potencialidades e limitações
- Aplicações cartográficas em ambiente desktop, online e móvel: planificação de atividades outdoor; validação de
campo; recolha de dados de campo; análise; publicação.
- Questões de Acessibilidade e Usabilidade.
- Recolha, análise e avaliação de dados.

4.4.5. Syllabus:
Theoretical
- Human Capabilities.
- Information and Communication Technologies.
- Concepts of geographic information: referencing systems, map projections and global positioning systems.
- Desktop cartographic applications online and mobile: planning, validation, collection of information, analysis and
publication of outdoor routes. Open access databases useful in outdoor activities.
- Remotely Piloted Aircraft Systems. Concepts, safety rules and legislation. Promotional photographic and
videographic record, inspection of sites, search and rescue, photogrammetric modeling and creation of detailed
cartography
Practice
- Contexts of Use 
- Research of available applications: their potentialities and limitations
- Cartographic applications in desktop, online and mobile environment: planning outdoor activities; field validation;
field data collection; analysis; publication.
- Accessibility and usability issues.
- Data collection, analysis and evaluation.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos teóricos destinam-se a criar o suporte necessário ao entendimento das atividades práticas a
desenvolver. Os exercícios práticos, a desenvolver no campo e em sala de aula, recriam situações reais em que os
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mestrandos usam equipamentos comuns (GNSS, smartphones, smartwatches, tablets, RPAS …) e
tecnologia/aplicações informáticas já existentes, de modo a planificarem, validarem, recolherem informação de campo,
analisarem e publicarem atividades outdoor, conforme se propõe nos objetivos da UC.
As Tecnologias de Informação e Comunicação e os seus contextos de uso são apresentados e discutidos, sendo
também explorados por tarefas de pesquisa. Para além das características estritamente relativas às TIC, abordam-se
também aspetos relacionados com: a ergonomia dos dispositivos físicos de interação; a acessibilidade digital e a
usabilidade; e a experiencia do utilizador. Aos alunos/as é pedido que identifiquem, discutam e apliquem diferentes
TIC e sistemas interativos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The theoretical contents are intended to create the necessary support to the understanding of the practical activities to
be developed. The practical exercises, to be developed in the field and in the classroom, recreate real situations in
which students use common equipment (GNSS, smartphones, smartwatches, tablets, RPAS ...) and existing
technology/software applications, in order to plan, validate, collect field information, analyse and publish outdoor
activities, as proposed in the UC objectives.
The Information and Communication Technologies and their contexts of use are presented and discussed, being also
explored by research tasks. Besides the characteristics strictly related to ICT, aspects related to: ergonomics of
physical interaction devices; digital accessibility and usability; and user experience are also addressed. Students are
asked to identify, discuss and apply different ICT and interactive systems.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino teórico decorrerá tanto em regime presencial, em sala de aula ou no campo, como em regime online,
mediante videoconferência e plataforma de ensino a distância, recorrendo a apresentações, vídeos de suporte e
demonstrações de equipamentos. O ensino prático privilegiará o ensino presencial, mediante realização de atividades
experimentais, nas quais os mestrandos utilizarão os equipamentos disponíveis para desenvolvimentos das
atividades que se propõem realizar.
A metodologia de ensino aplicada visa desenvolver as principais competências de aprendizagem dos alunos de forma
a permitir cumprir todos os objetivos.
Utilizaremos o expositivo apenas para relacionar os conceitos teórico necessários à aprendizagem.
A avaliação terá por base a realização de um teste teórico e pelo menos uma aplicação prática acompanhada da sua
apresentação perante a turma, que concorrem para a classificação final na proporção de 35% e 65%, respetivamente.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The theoretical teaching will take place both in face-to-face sessions, in the classroom or in the field, and online,
through videoconference and distance learning platform, using presentations, support videos and equipment
demonstrations. The practical teaching will focus on face-to-face teaching, through experimental activities, in which
students will use the available equipment to develop the activities they propose to perform.
The teaching methodology applied aims to develop the students' main learning skills in order to meet all the
objectives.
We will use the expository method only to relate the theoretical concepts necessary for learning.
The assessment will be based on the completion of a theoretical test and at least one practical application
accompanied by its presentation to the class, which contribute to the final classification in the proportion of 35% and
65% respectively.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Para atingir os objetivos da UC, não se pretende que aluno não apreenda apenas informação factual (cuja importância
não pode ser subestimada), mas igualmente que a compreenda e a discuta (analise e avalie), e, paralelamente, que
aplique os conhecimentos adquiridos em situações práticas. Todos estas vertentes estão presentes na tipologia de
aulas previstas, com a componente teórica a fundamentar a prática, e a experiência adquirida nesta a fornecer as
pistas para uma discussão informada.
O desenvolvimento da aplicação prática implica o uso de equipamentos (incluindo RPAS) e aplicações tecnológicas
e/ou informáticas, garantindo assim que os objetivos da UC sejam atingidos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
In order to achieve the objectives of the course, it is intended that the student not only learns factual information (the
importance of which cannot be underestimated), but also understands and discusses it (analyses and evaluates), and,
at the same time, applies the acquired knowledge in practical situations. All these aspects are present in the type of
lessons envisaged, with the theoretical component underpinning the practical, and the experience gained in the latter
providing the clues for an informed discussion.The development of the practical application implies the use of
equipments (including RPAS) and technological and/or computer applications, thus ensuring that the UC's objectives
are achieved.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
NovAtel Inc. 2015. An Introduction to GNSS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo and other Global Navigation Satellite
Systems. 2nd Ed. NovAtel Inc. ISBN: 978-0-9813754-0-3. Disponível em
http://arf.berkeley.edu/files/attachments/equipment/NovAtel-Intro-to-GNSS2015.pdf. Acedido em setembro de 2021
Olaya, Víctor. 2014. Sistemas de Información Geográfica. Disponível em https://github.com/volaya/libro-
sig/releases/download/v3.0/Sistemas.de.Informacion.Geografica.pdf. Acedido em setembro de 2021.
ICAO. 2015. Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS). 1st Ed. International Civil Aviation Organization.
ISBN 978-92-9249-718-7. Disponível em https://skybrary.aero/bookshelf/books/4053.pdf. Acedido em setembro de 2021.
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Mapa IV - Desportos de Natureza I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Desportos de Natureza I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Outdoor Sports I

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

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 48h - (PL15; TC30; OT3)

4.4.1.6. Créditos 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):
 Luís Felgueiras e Sousa Quaresma (24)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 David Luis Sarmento Gonçalves (24)

 

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 - Confrontar os formandos com o estado da arte, nomeadamente com as novas realidades do desporto de natureza, da

atividade física, da sustentabilidade e da saúde;
 - Escolher, programar e realizar habilidades e técnicas apropriadas em recursos e espaços naturais, de acordo com as

características dos mesmos, respeitando as regras de segurança e de preservação da natureza;
 - Fornecer aos formandos competências estruturadas no planeamento, organização e operacionalização de desportos

de natureza e atividades de ar livre, em diferentes contextos profissionais;
 - Identificar e executar técnicas avançadas nos vários desportos de natureza e aventura;

 - Dotar os formandos de competências e conhecimentos que o habilitem a estruturar, desenvolver e implementar
ações de desenvolvimento local no âmbito dos denominados desportos de aventura utilizando técnicas avançadas de
condução e animação de grupos informais da natureza turística.

 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 - Confronting the students with the state of the art, namely with the new realities of outdoor sport, physical activity,

sustainability and health; 
 - Choose, program and carry out appropriate skills and techniques in natural resources and spaces, according to their

characteristics, respecting safety and nature preservation rules; 
 - Provide students with structured skills in the planning, organization and operation of outdoor sports and outdoor in

different professional contexts; 
 - Identify and execute advanced techniques in various nature and adventure sports; 

 - Provide students with skills and knowledge that enable them to structure, develop and implement local development
actions within the so-called adventure sports using advanced techniques of driving and animating informal groups of
tourist nature.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 - Estruturas nacionais e internacionais reguladoras dos processos normativos, de equipamentos e serviços do

desporto de natureza.
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- Organismos, equipamentos, estruturas e materiais que suportam a operacionalização e organização de atividades e
desportos de natureza.
- Conhecimento e domínio de técnicas avançadas dos vários desportos de natureza, nomeadamente o BTT, as
Caminhadas de curto e longo curso, a escalada em rocha, o Montanhismo, o Arvorismo e as Atividades de Cordas.
- Desenvolver competências para o uso de desportos de natureza como uma ferramenta turística de condução de
grupos.
- Planeamento, operacionalização e organização de atividades para pequenos e grandes grupos de praticantes dos
desportos abordados na UC.

4.4.5. Syllabus:
- National and international regulatory structures for regulatory processes, equipment and services in outdoor sport. 
- Bodies, equipment, structures and materials that support the operation and organization of activities and outdoor
sport. 
- Knowledge and mastery of advanced techniques in various nature sports, including mountain biking, short and long-
distance hiking, rock climbing, mountaineering, tree climbing and rope activities. 
- Develop skills for the use of outdoor sport as a tourist tool for conducting groups. - Planning, operationalization and
organization of activities for small and large groups of practitioners of the sports covered at the CU.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Atualmente, as atividades físicas e desportivas de recreação e lazer, desenvolvidas em espaços naturais, constituem-
se como um estilo de vida ativo, contribuindo de forma significativa, para o bem-estar dos seus praticantes. No
entanto, muitas destas práticas envolvem riscos e exposição a ambientes, por vezes hostis. Assim, pensamos que os
conteúdos programáticos desta unidade curricular contribuirão para o desempenho de funções pedagógicas, técnicas
e científicas, numa perspetiva ecológica, das atividades desportivas de natureza e lazer, desenvolvendo nos
formandos competências avançadas para uma futura abordagem profissional, com garantias de prestação de um
serviço desportivo de qualidade e em segurança.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Currently, physical and sport activities of recreation and leisure, developed in natural spaces, constitute an active
lifestyle, significantly contributing to the well-being of its practitioners. However, many of these practices involve risks
and exposure to environments, sometimes hostile. Thus, we believe that the syllabus of this curricular unit will
contribute to the performance of pedagogical, technical and scientific functions, from an ecological perspective, of
nature and leisure sports activities, developing in the students advanced skills for a future professional approach, with
guarantees of provision of a safe and quality sport service.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas com exposição dos conteúdos e apresentação de trabalhos científicos relevantes na área. Será enfatizada a
utilização de exemplos com recurso a artigos, trabalhos científicos e meios audiovisuais, visando estimular o
interesse dos alunos. O mesmo critério estará subjacente à seleção dos casos práticos a aplicar. 
Os formandos serão confrontados com as diferentes situações práticas, onde serão manuseados materiais,
equipamentos, instrumentos e aparelhos específicos desta UC.
Saídas de campo e visitas de estudo para um contacto mais eficaz com a realidade profissional.
Será fornecida bibliografia específica, bem como uma compilação de casos/artigos para análise e discussão em grupo.
A avaliação de conhecimentos será baseada nos seguintes elementos de informação: 
- Participação na análise e discussão, em grupo, de factos relevantes e/ou nos casos práticos a aplicar: 50%; 
- Desenvolvimento e apresentação (individual) de um trabalho final ou teste escrito (projeto de pesquisa): 50%.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Classes with exposition of contents and presentation of relevant scientific works in the area. The use of examples
using articles, scientific works and audiovisual means will be emphasized, in order to stimulate students' interest. The
same criterion will underlie the selection of practical cases to be applied. 
The students will be confronted with the different practical situations, where specific materials, equipment,
instruments and devices of this Curricular Unit will be handled. Field trips and field trips for a more effective contact
with professional reality. 
Specific bibliography will be provided, as well as a compilation of cases/articles for analysis and group discussion. 
The knowledge assessment will be based on the following information elements: 
- Participation in the analysis and discussion, in group, of relevant facts and/or practical cases to be applied: 50%; 
- Development and presentation (individual) of a final work or written test (research project): 50%.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As competências que se pretendem desenvolver nos alunos, para além, dos conhecimentos teóricos e práticos, estão
diretamente relacionadas com o planeamento atividades de risco e respetivo desenvolvimento de programas e
atividades de desportos de naturezas, em contexto profissional e empresarial, em total segurança. Para tal os
objetivos radicam precisamente nessas mesas competências alvo. Para se poderem concretizar tais objetivos, torna-
se necessário que a maioria das aulas seja baseada no saber fazer. Isto significa que a maioria das aulas terá uma
forte componente prática, em que os alunos: i) manipulam equipamentos e materiais de proteção individual; ii) aplicam
técnicas de execução dos respetivos desportos de natureza iii) analisam e discutem, em grupo, as técnicas de
segurança; iv) e analisam casos práticos. Por esse facto não propomos aulas teóricas, mas uma divisão em aulas
práticas e saídas de campo (onde são transmitidas informações complementadas com exemplos práticos).
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4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The skills that are intended to develop in students, in addition to theoretical and practical knowledge, are directly
related to the planning of risky activities and the respective development of programs and activities of nature sports, in
a professional and business context, in total safety. For this purpose, the objectives reside precisely in these target
competence tables. In order to achieve these goals, it is necessary that most classes are based on know-how. This
means that most classes will have a strong practical component, in which students: i) handle personal protective
equipment and materials; ii) apply techniques for the execution of the respective sports of nature iii) analyze and
discuss, in groups, the security techniques; iv) and analyze practical cases. For this reason, we do not propose
theoretical classes, but a division into practical classes and field trips (where information is transmitted,
complemented with practical examples).

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Curry, N. (1994): Countryside Recreation, Access and Land Use Planning. London: Chapman & Hall.
Dougherty, N. (1998). Outdoor Recreation Safety. Champaign, IL: Human Kinetics
Donalisio, J. (2000). Escaladores Urbanos: el Club Roka Muerta. Efdeportes, 19 [Publicação periódica em linha].
Acessível em http://www.efdeportes.com
Gimeno, J.; FRA, E. & Montesinos, J. (2000). La Escalada para Minusválidos Físicos y Visuales. Efdeportes, 19
[Publicação periódica em linha]. Acessível em http://www.efdeportes.com
Hoffmann, M. (1994). Manual de Escalada. Madrid: Ediciones Desnivel
McManners, H. (2011). Manual de Ciclismo, uma verdadeira aventura. Queluz: Edições Impala.
Reason, J. (1997). “Managing the Risks of Organizational Accidents”. Ashgate Publishing Company. Aldershot.
Ritchie, B., & Adair, A. (2004). Sport Tourism – Interrelationships, Impacts and Issues. Channel View Publications.
England.
Sloane, E. (1995). Sloane’s complete book of bicycling. New York: Fireside – Rockefeller Center.

Mapa IV - Empreendedorismo e Gestão em Desportos de Natureza

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Empreendedorismo e Gestão em Desportos de Natureza

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Entrepreneurship and Management in Outdoor Sports

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

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 48h - (T15; TP30; OT3)

4.4.1.6. Créditos 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 Miguel Aleixo Zamith (48)

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):
 Fornecer aos formandos instrumentos para o desenvolvimento de competências avançadas no empreendedorismo, na

gestão de recursos e de equipamentos de desportos de natureza e na organização de eventos relacionados com o
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desporto de natureza e lazer.
Capacitar os futuros profissionais para atuar com competência e compromisso nos nas empresas da animação
desportiva, nos clubes desportivos, nas autarquias, nas entidades desportivas e centros de formação desportiva,
através do aprofundamento de conhecimentos atualizados, fundamentados nas mais recentes investigações
científicas, no âmbito dos Desportos de Natureza e Lazer.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Provide students with tools for the development of advanced skills in entrepreneurship, in the management of
resources and equipment for nature sports and in the organization of events related to nature sports and leisure.
Enabling future professionals to act with competence and commitment in sports entertainment companies, sports
clubs, municipalities, sports entities and sports training centers, through the deepening of updated knowledge, based
on the most recent scientific research, within the scope of Nature and Leisure Sports.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
O espírito empreendedor ou empresarial;
Elementos chave para a criação de empresas;
A estrutura empresarial e as funções e competência do empresário;
A ideia de negócio;
Como elaborar um plano de negócios;
Constituição de sociedades;
A gestão empresarial;
Marketing estratégico no desporto de natureza;
Gestão da marca e relações públicas 
Técnicas de promoção e comunicação 
A conceção e planeamento de eventos de desporto de natureza;
A gestão e coordenação do eventos de desporto de natureza;
Avaliação e impactes dos eventos desportivos de natureza.

4.4.5. Syllabus:
The entrepreneurial or business spirit;
Key elements for business creation;
The business structure and the functions and competences of the entrepreneur;
The business idea;
How to draw up a business plan;
Incorporation of companies;
The business management;
Strategic marketing in outdoor sports;
Brand management and public relations 
Promotion and communication techniques 
The design and planning of sport events in nature;
The management and coordination of sport events in nature;
Evaluation and impact of sport events in nature.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apresentados foram criteriosamente selecionados para atingir os objetivos propostos,
ou seja, cada conteúdo programático que compõe o programa, visa atingir com sucesso os objetivos definidos. 
Por outro lado, o número de ECTS, o número de horas de trabalho e o número de horas de contacto com os alunos,
implica em nosso entender, uma abordagem simples mas equilibrada, do ponto de vista da aquisição de
conhecimentos e competências.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus presented were carefully selected to meet the objectives proposed, that is, each program content that
makes up the program aims to successfully achieve the objectives.
Moreover, the number of ECTS, the number of hours worked and number of contact hours with students, implies in our
view, a simple but balanced approach from the point of view of acquiring knowledge and skills.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas Teórico-práticas com exposição dos conteúdos do programa e apresentação de trabalhos científicos
relevantes na área. Será enfatizada, sempre que possível, a utilização de exemplos, com recurso a artigos, visando
estimular o interesse dos alunos. O mesmo critério estará subjacente à seleção dos casos práticos a aplicar. Será
fornecida bibliografia específica, bem como uma compilação de casos/artigos para análise e discussão em grupo.
A avaliação de conhecimentos será baseada nos seguintes elementos de informação: 
Participação na análise e discussão, em grupo, de factos relevantes e/ou nos casos práticos a aplicar: 50%; 
Desenvolvimento e apresentação (individual) de um trabalho final ou teste escrito (projeto de pesquisa): 50%.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
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Theoretical-practical classes with exposition of the contents of the program and presentation of relevant scientific
works in the area. Whenever possible, the use of examples, using articles, will be emphasized, in order to stimulate
students' interest. The same criterion will underlie the selection of practical cases to be applied. Specific bibliography
will be provided, as well as a compilation of cases/articles for analysis and group discussion. The knowledge
assessment will be based on the following information elements: Participation in the analysis and discussion, in
groups, of relevant facts and/or practical cases to be applied: 50%; Development and presentation (individual) of a final
work or written test (research project): 50%.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As competências que se pretendem desenvolver nos alunos, para além, dos conhecimentos teóricos e práticos, estão
diretamente relacionadas com a inovação, o empreendedorismo, o planeamento e a gestão empresarial, e ainda o
respetivo desenvolvimento de programas e atividades de desportos de naturezas, em contexto profissional e
empresarial. Para tal os objetivos radicam precisamente nessas mesas competências alvo. Para se poderem
concretizar tais objetivos, torna-se necessário que a maioria das aulas seja baseada no saber fazer. Isto significa que a
maioria das aulas terá uma forte componente prática, em que os alunos: i) simulam cenários empresariais ii) aplicam
técnicas de gestão, de marketing e comunicação empresarial iii) analisam e discutem, em grupo, as técnicas de
promoção e comunicação; iv) e analisam casos práticos e planeiam eventos de desporto de natureza. Por esse facto
propomos aulas teóricas e ainda aulas teórico-práticas e saídas de campo (onde serão transmitidas informações
complementadas e analisados exemplos práticos).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The skills that are intended to develop in students, in addition to theoretical and practical knowledge, are directly
related to innovation, entrepreneurship, planning and business management, and also the respective development of
programs and activities of nature sports, in professional and business context. For this purpose, the objectives reside
precisely in these target competence tables. In order to achieve these goals, it is necessary that most classes are
based on know-how. This means that most classes will have a strong practical component, in which students: i)
simulate business scenarios ii) apply management, marketing and business communication techniques iii) analyze and
discuss, in groups, promotion and communication techniques; iv) and analyze case studies and plan nature sports
events. For this reason, we propose theoretical classes, as well as theoretical-practical classes and field trips (where
additional information will be transmitted, and practical examples analyzed).

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Grönroos, C. (2000). Service Management and Marketing: a customer relationship management approach. Chinchester:
John Wiley & Sons, Lda.
Grönroos, C. (2004). Marketing: Gerenciamento e Serviços. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Lda. 
Jegathesan, M. (2003). Sport and Tourism for Peace and Cooperation - The Role of South East Asia Games. Inter-
relationship between Sport and Tourism. Journal of Sport Tourism, 8, 2, 94-115. 
Kurtzman, J.; Zauhar, J. (2005). Sport tourism consumer motivation. Journal of Sport Tourism, 10, 1, 21-31. 
Mullin, B.; Hardy, S.; Sutton, W. (2000). Sport Marketing. 2nd Edition. Champaign: Human Kinetics.
Murta, P. (2000). O marketing de serviços. In Carlos Brito e Paulo Lencastre (coord.). Horizontes do Marketing. Lisboa.
Editorial Verbo.
Sá, C.; Sá, D. (2002). Marketing para o Desporto, um jogo empresarial. Porto: Edições IPAM - Instituto Português de
Administração e Marketing.

Mapa IV - Seminário de Investigação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Seminário de Investigação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Research Seminar

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

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 48h - (TP30; S15; OT3)

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 6
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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 Manuel Martinho Lourenço (24)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Ronaldo Eugénio Calçada Dias Gabriel (12)

 Luís Felgueiras e Sousa Quaresma (12)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A. Iniciar os estudantes na produção de trabalhos científicos, na sua promoção e divulgação. 

 B. Desenvolver um trabalho pessoal de pesquisa conjugando os interesses e curiosidade científica própria com as
linhas de investigação/experimentação, projeto ou estágio definidas pelas respetivas áreas científicas do curso.

 C. Incentivar a discussão metodológica de questões e problemas no domínio específico da do desporto de natureza da
sustentabilidade e saúde.

 D. Aquisição de conhecimentos relacionados com estratégias de enriquecimento curricular e com a mobilidade de
estudantes ao abrigo de programas nacionais e internacionais. 

 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 A. To initiate students in the production of scientific work, its promotion and dissemination. 

 B. To develop a personal research work combining the own interests and scientific curiosity with the lines of
research/experimentation, project or internship defined by the respective scientific areas of the course.

 C. Encourage methodological discussion of issues and problems in the specific field of outdoor sport of sustainability
and health.

 D. Acquisition of knowledge related to curricular enrichment strategies and student mobility under national and
international programmes.

 

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. INTRODUÇÃO À PESQUISA: Tipos e processo de pesquisa; Utilização de software para organizar bases

bibliográficas. 2. APRESENTANDO O PROBLEMA: Escolha do título; Redação da introdução; Colocação do problema
da pesquisa; Apresentação das hipóteses; Pressupostos básicos, delimitações e limitações; Justificação do
significado do estudo.

 3. FORMULANDO O MÉTODO: Descrição dos participantes, dos instrumentos e dos procedimentos; Descrição do
desenho e análise. 4. QUESTÕES ÉTICAS SOBRE INVESTIGAÇÃO: Comissão de Ética da UTAD. 5. REDAÇÃO DO
PROJETO DE ESTÁGIO E DE DISSERTAÇÃO. 6. REDAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS: Seleção da revista científica;
Desenvolver um bom resumo e introdução; Descrição do método; Redação dos resultados e da discussão; Uso de
tabelas e figuras. 7. REALIZAR APRESENTAÇÕES ORAIS E POSTER: Tempo de apresentação de cada tópico;
Elaboração do poster. 8. ESTRATÉGIAS DE MELHORIA DO CURRÍCULO E DA EMPREGABILIDADE: Banco de
voluntariado da UTAD; Soft skills; Mobilidade Erasmus.

4.4.5. Syllabus:
 1. INTRODUCTION TO RESEARCH: Types and research process; Using software to organize bibliographic databases.

2. PRESENTING THE PROBLEM: Title choice Introduction writing; Placement of the research problem; Presentation of
hypotheses; Basic assumptions, boundaries and limitations; Justification of the meaning of the study. 3.
FORMULATING THE METHOD: Description of participants, instruments and procedures; Description of design and
analysis. 4. ETHICAL ISSUES ABOUT RESEARCH UTAD: Ethics Committee 5. WRITING OF THE INTERNSHIP AND
DISSERTATION PROJECT. 6. WRITING OF SCIENTIFIC ARTICLES: Selection of the scientific journal; Develop a good
summary and introduction; Method description; Writing of results and discussion; Use of tables and figures. 7. MAKE
ORAL AND POSTER PRESENTATIONS: Presentation time for each topic; Poster elaboration. 8. CURRICULUM AND
EMPLOYABILITY IMPROVEMENT STRATEGIES: UTAD's volunteer bank; Soft skills; Erasmus Mobility.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos apresentados foram criteriosamente selecionados para atingir os objetivos propostos,

ou seja, cada conteúdo programático que compõe o programa, visa atingir com sucesso os objetivos definidos. 
 Assim, o objetivo “A” será alcançado com a abordagem dos conteúdos dos pontos 1 a 7; o objetivo “B” será

alcançado com a abordagem dos conteúdos dos pontos 2, 4 e 6; o objetivo “C” será alcançado com a abordagem dos
conteúdos dos pontos 6 e 7; e o objetivo “D” será alcançado com a abordagem dos conteúdos do ponto 8.

 Por outro lado, o número de ECTS, o número de horas de trabalho e o número de horas de contacto com os alunos,
implica em nosso entender, uma abordagem simples mas equilibrada, do ponto de vista da aquisição de
conhecimentos e competências.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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The syllabus presented were carefully selected to achieve the proposed objectives, that is, each syllabus that makes
up the program aims to successfully achieve the defined objectives. Thus, objective “A” will be achieved by
addressing the contents of points 1 to 7; objective “B” will be achieved by addressing the contents of points 2, 4 and 6;
objective “C” will be achieved by addressing the contents of points 6 and 7; and objective "D" will be achieved by
addressing the contents of point 8. On the other hand, the number of ECTS, the number of working hours and the
number of hours of contact with students imply, in our opinion, a simple but balanced approach, from the point of view
of acquiring knowledge and skills.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação dos conteúdos em formato power point e exposição de alguns trabalhos por alunos do mestrado e de
doutoramento da UTAD. 
Apoio ao desenvolvimento do item 8 dos conteúdos programáticos: Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa,
Gabinete de Formação e Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade. 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Presentation of contents in power point format and exhibition of some works by UTAD master's and doctoral students.
Support for the development of item 8 of the syllabus: Support Office for Insertion in Active Life, Training Office and
International Relations and Mobility Office

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As competências que se pretendem desenvolver nos alunos, para além, dos conhecimentos teóricos e práticos, estão
diretamente relacionadas com o desenho da investigação ou com o trabalho de projeto ou estágio que venha a ser
realizada no segundo ano deste ciclo de estudos. 
Serão igualmente proporcionadas aprendizagens de métodos e técnicas que lhes permitam iniciar a sua participação
ativa no domínio da investigação científica.
Neste sentido, serão fornecidos aos alunos meios conceptuais e instrumentais que contribuam para o conhecimento e
rigor científico da investigação e preparação do projeto ou estágio, sendo para tal utilizados meios audiovisuais em
todas as aulas, ou recorrendo ao apoio de algumas estruturas da UTAD, nomeadamente o Gabinete de Saídas
Profissionais e ainda a ex alunos de doutoramento.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The skills that are intended to develop in students, in addition to theoretical and practical knowledge, are directly
related to the research design or project work or internship that will be carried out in the second year of this cycle of
studies. Learning methods and techniques that enable them to start their active participation in the field of scientific
research will also be provided. In this sense, conceptual and instrumental means will be provided to students that
contribute to the knowledge and scientific rigor of the research and preparation of the project or internship, using
audiovisual means in all classes, or resorting to the support of some UTAD structures, namely the Professional
Opportunities Office and also to former PhD students.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Thomas, J., Nelson, J., Silverman, S. (2010) Research Methods in Physical Activity.
Normas de Apresentação de Teses de Doutoramento e Dissertações de Mestrado (UTAD).
Marie - Fabienne Fortin (2003) O processo de investigação: da conceção à realização. Ed. Lusodidacta.

Mapa IV - Desportos de Natureza II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Desportos de Natureza II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Outdoor Sports II

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

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 243

4.4.1.5. Horas de contacto:
 72h - (PL22,5; TC30; S15; OT4,5)

4.4.1.6. Créditos ECTS:
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9

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 Felgueiras e Sousa Quaresma (36)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
David Luis Sarmento Gonçalves (36)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Escolher, programar e realizar habilidades e técnicas apropriadas em recursos e espaços naturais, de acordo com as
características dos mesmos, respeitando as regras de segurança e de preservação da natureza;
- Fornecer aos formandos competências estruturadas no planeamento, organização e operacionalização de desportos
de natureza e atividades de ar livre, em diferentes contextos profissionais;
- Identificar e executar técnicas avançadas nos vários desportos de natureza e aventura;
- Dotar os formandos de competências e conhecimentos que o habilitem a estruturar, desenvolver e implementar
ações de desenvolvimento local no âmbito dos denominados desportos de aventura utilizando técnicas avançadas de
condução e animação de grupos informais de natureza turística.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
- Choose, program and carry out appropriate skills and techniques in natural resources and spaces, according to their
characteristics, respecting safety and nature preservation rules; 
- Provide students with structured skills in the planning, organization and operation of outdoor sports and outdoor
activities, in different professional contexts; 
- Identify and execute advanced techniques in adventure and outdoor sports; 
- Provide students with skills and knowledge that enable them to structure, develop and implement local development
actions within the so-called adventure sports using advanced techniques of driving and animating informal groups of
tourist nature.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
- Estruturas nacionais e internacionais reguladoras dos processos normativos, de equipamentos e serviços do
desporto de natureza em meio aquático.
- Organismos, equipamentos, estruturas e materiais que suportam a operacionalização e organização de atividades e
desportos de natureza em meio aquático.
- Conhecimento e domínio de técnicas avançadas dos vários desportos de natureza, nomeadamente o canyoning, o
Rafting, a Canoagem de Águas Bravas, o SUP, o Surf e a Vela.
- Desenvolver competências para o uso de desportos de natureza como uma ferramenta turística de condução de
grupos.
- Planeamento, operacionalização e organização de atividades para pequenos e grandes grupos de praticantes dos
desportos abordados na UC.

4.4.5. Syllabus:
- National and international regulatory structures for regulatory processes, equipment and services for outdoor sports
in the aquatic environment. 
- Organisms, equipment, structures and materials that support the operation and organization of activities and outdoor
sports in the aquatic environment. 
- Knowledge and mastery of advanced techniques in various outdoor sports, including Canyoning, Rafting, Canoeing
in white water, SUP, Surfing and Sailing. 
- Develop skills for the use of outdoor sports as a tourist tool for conducting groups. - Planning, operationalization and
organization of activities for small and large groups of practitioners of the sports covered at the CU.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Atualmente, as atividades físicas e desportivas de recreação e lazer, desenvolvidas em espaços naturais, constituem-
se como um estilo de vida ativo, contribuindo de forma significativa, para o bem-estar dos seus praticantes. No
entanto, muitas destas práticas envolvem riscos e exposição a ambientes, por vezes hostis. Assim, pensamos que os
conteúdos programáticos desta unidade curricular contribuirão para o desempenho de funções pedagógicas, técnicas
e científicas, numa perspetiva ecológica, das atividades desportivas de natureza e lazer abordadas, desenvolvendo
nos formandos competências avançadas para uma futura abordagem profissional, com garantias de prestação de um
serviço desportivo de qualidade e em segurança.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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Currently, physical and sport activities of recreation and leisure, developed in natural spaces, constitute an active
lifestyle, significantly contributing to the well-being of its practitioners. However, many of these practices involve risks
and exposure to environments, sometimes hostile. Thus, we believe that the syllabus of this curricular unit will
contribute to the performance of pedagogical, technical and scientific functions, from an ecological perspective, of
nature and leisure sports activities, developing in the students advanced skills for a future professional approach, with
guarantees of provision of a safe and quality sport service.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas com exposição dos conteúdos e apresentação de trabalhos científicos relevantes na área. Será enfatizada a
utilização de exemplos com recurso a artigos, trabalhos científicos e meios audiovisuais, visando estimular o
interesse dos alunos. O mesmo critério estará subjacente à seleção dos casos práticos a aplicar. 
Os formandos serão confrontados com as diferentes situações práticas, onde serão manuseados materiais,
equipamentos, instrumentos e aparelhos específicos desta UC.
Saídas de campo e visitas de estudo para um contacto mais eficaz com a realidade profissional.
Será fornecida bibliografia específica, bem como uma compilação de casos/artigos para análise e discussão em grupo.
A avaliação de conhecimentos será baseada nos seguintes elementos de informação: 
- Participação na análise e discussão, em grupo, de factos relevantes e/ou nos casos práticos a aplicar: 50%; 
- Desenvolvimento e apresentação (individual) de um trabalho final ou teste escrito (projeto de pesquisa): 50%.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Classes with exposition of contents and presentation of relevant scientific works in the area. The use of examples
using articles, scientific works and audiovisual means will be emphasized, in order to stimulate students' interest. The
same criterion will underlie the selection of practical cases to be applied. 
The students will be confronted with the different practical situations, where specific materials, equipment,
instruments and devices of this Curricular Unit will be handled. Field trips and field trips for a more effective contact
with professional reality. 
Specific bibliography will be provided, as well as a compilation of cases/articles for analysis and group discussion. 
The knowledge assessment will be based on the following information elements: 
- Participation in the analysis and discussion, in group, of relevant facts and/or practical cases to be applied: 50%; 
- Development and presentation (individual) of a final work or written test (research project): 50%.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As competências que se pretendem desenvolver nos alunos, para além, dos conhecimentos teóricos e práticos, estão
diretamente relacionadas com o planeamento atividades de risco e respetivo desenvolvimento de programas e
atividades de desportos de naturezas, em contexto profissional e empresarial, em total segurança. Para tal os
objetivos radicam precisamente nessas mesas competências alvo. Para se poderem concretizar tais objetivos, torna-
se necessário que a maioria das aulas seja baseada no saber fazer. Isto significa que a maioria das aulas terá uma
forte componente prática, em que os alunos: i) manipulam equipamentos e materiais de proteção individual; ii) aplicam
técnicas de execução dos respetivos desportos de natureza iii) analisam e discutem, em grupo, as técnicas de
segurança; iv) e analisam casos práticos. Por esse facto não propomos aulas teóricas, mas uma divisão em aulas
práticas e saídas de campo (onde são transmitidas informações complementadas com exemplos práticos).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The skills that are intended to develop in students, in addition to theoretical and practical knowledge, are directly
related to the planning of risky activities and the respective development of programs and activities of nature sports, in
a professional and business context, in total safety. For this purpose, the objectives reside precisely in these target
competence tables. In order to achieve these goals, it is necessary that most classes are based on know-how. This
means that most classes will have a strong practical component, in which students: i) handle personal protective
equipment and materials; ii) apply techniques for the execution of the respective sports of nature iii) analyze and
discuss, in groups, the security techniques; iv) and analyze practical cases. For this reason, we do not propose
theoretical classes, but a division into practical classes and field trips (where information is transmitted,
complemented with practical examples).

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Buckley,R. & Shakeela, A. (2013), Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences - Climate
Vulnerability. Understanding and Addressing Threats to Essential Resources. Academic Press. 
Coutts, J. (2002). Start Windsurfing Right: The National Standard for Quality Sailing Instruction (The Certification
Series). U.S. Sailing. 
Hernández, J. (2007), Iniciacion al piraguismo. Gymnos editorial. 
Holzhall, J. (2012). Kites Method Book Learn Kiteboarding Kitesurf. Kitebording. 
Macedo, J. (2004). Como ser surfista. Prime Books. 
Nealy, W. (2001), Kayak. Manual animado de la técnica de aguas bravas. Madrid: Desnivel. Tarlow, P. (2004), Tourism
Security. Strategies for Effectively Managing Travel Risk and Safety. Elsevier. 
Withing, K (2008), Recreational Kayaking The Ultimate Guide. Ontario: The Heliconia Press. 
Harrison, G. & Erpelding, M. (2012). Outdoor Program Administration. Principles and Practices. Campaign: Human
Kinetics.

Mapa IV - Geoparques e Desenvolvimento Territorial Sustentável
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4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Geoparques e Desenvolvimento Territorial Sustentável

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Geoparks and Sustainable Territorial Development

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

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
243

4.4.1.5. Horas de contacto:
72h - (T22,5; TP30; S15; OT4,5)

4.4.1.6. Créditos ECTS:
9

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):
Artur Agostinho de Abreu e Sá (72)

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):
Com esta UC pretende-se que os estudantes sejam capazes de 
a) Compreender os conceitos a visão holística de desenvolvimento territorial subjacentes aos Geoparques Mundiais
da UNESCO (GMU);
b) Entender os GMU como territórios de excelência para o desenvolvimento de iniciativas e atividades desportivas
relacionadas com os estilos de vida saudáveis;
c) Idealizar iniciativas no seu domínio de estudo que contribuam para o desenvolvimento territorial sustentável (DTS),
nas suas múltiplas vertentes;
d) Discutir e criticar as problemáticas e conflitos associados ao DTS;
e) Monitorizar e avaliar o impacto socioeconómico, para a saúde e o DTS de atividades desportivas desenvolvidas em
GMU;
f) Discutir a relevância de políticas e instrumentos de desenvolvimento centrados nos GMU e o seu impacto social,
económico e territorial;
g) Compreender o papel que a inovação pode desempenhar no desenvolvimento sustentável nos territórios, em
particular nos GMU.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
With this CU it is intended that students are able to 
a) Understand the concepts and holistic view of territorial development underlying the UNESCO Global Geoparks
(UGGp); 
b) Understand the UGGp as territories of excellence for the development of sports initiatives and activities related to
healthy lifestyles; 
c) Devise initiatives in its field of study that contribute to sustainable territorial development (STD), in its multiple
aspects; 
d) Discuss and criticize the problems and conflicts associated with the STD; 
e) Monitor and evaluate the socioeconomic, health and STD impacts of sporting activities developed in UGGp; 
f) Discuss the relevance of development policies and instruments centered on the UGGp and their social, economic
and territorial impact; 
g) Understand the role that innovation can play in the sustainable development of territories, particularly in UGGp.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
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1. A geodiversidade e os diferentes valores do património natural (abiótico e biótico) e cultural (tangível e intangível);
2. A valorização da geodiversidade, do património geológico, da biodiversidade e do património cultural para o DTS;
3. OS GMU em Portugal e no Mundo
4. O Geoturismo e o DTS, valores e ameaças para os territórios;
5. A universalidade e o impacto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030;
6. O DTS baseado na eficiência e inovação, crescimento verde, resiliência e recuperação;
7. O conhecimento das condições biológicas e ambientais básicas e como estas podem limitar ou fomentar o DTS;
8. A importância do DTS para a autossuficiência, os padrões de consumo e os Estilos de Vida Saudáveis;

4.4.5. Syllabus:
1. Geodiversity and the different values of natural (abiotic and biotic) and cultural (tangible and intangible) heritage;
2. The enhancement of geodiversity, geological heritage, biodiversity and cultural heritage for the STD;
3. UGGp in Portugal and in the World;
4. Geotourism and STD, values and threats to territories;
5. The universality and impact of the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda;
6. The STD based on efficiency and innovation, green growth, resilience and recovery;
7. Knowledge of basic biological and environmental conditions and how these can limit or promote STD;
8. The importance of DTS for self-sufficiency, consumption patterns and Healthy Lifestyles;

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os principais objetivos desta UC centram-se na compreensão, interpretação e aplicação dos conceitos subjacentes à
realidade e ao trabalho desenvolvido nos GMU, enquanto exemplos de excelência para Desenvolvimento Territorial
Sustentável. A componente teórica será uma componente importante, contudo a proximidade aos Geoparques
mundiais da UNESCO de Arouca, Terras de Cavaleiros e Estrela permitirá um contacto com realidades territoriais
múltiplas e o desenvolvimento de ações e aplicação de conceitos em condições reais. Esta realidade permitirá aos
estudantes aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos na teórica e a desenvolver e aferir competências em
ambiente prático.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The main objectives of this CU are centered on the understanding, interpretation and application of the underlying
concepts to the reality and work developed in the UGGp, as examples of excellence for Sustainable Territorial
Development. The theoretical component will be very important. However, the proximity to the UNESCO Global
Geoparks of Arouca, Terras de Cavaleiros and Estrela will allow to the students a real contact with multiple territorial
realities and the development of actions and application of concepts under real conditions. This reality will allow
students to apply and consolidate the knowledge acquired in theory and to develop and measure skills in a practical
environment.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Na lecionação desta UC serão ministradas aulas teóricas (T) para transmissão de conceitos, sendo ativamente
promovido o debate, complementado com a partilha de múltiplos exemplos práticos. As aulas teórico-práticas (TP)
contemplarão o estudo e análise de casos de estudo e exemplos de boas práticas associados aos GMU e
representativos de DTS. Na última semana do semestre será efetuada uma visita de estudo a três Geoparques
Mundiais da UNESCO em Portugal para análise e aplicação in situ dos conhecimentos adquiridos e discutidos na sala
de aula.
A componente de autoestudo será acompanhada e avaliada em orientação tutorial (OT), sendo incentivado o trabalho
de grupo.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
During the teaching of this CU, theoretical classes (T) will be given for the transmission of concepts, with debate being
actively promoted, complemented by the sharing of multiple practical examples. The theoretical-practical classes (TP)
will include the study and analysis of case studies and examples of good practices associated with UGGp and
representatives of STD. In the last week of the semester, a study visit will be made to three UNESCO Global Geoparks
in Portugal for analysis and in situ application of the knowledge acquired and discussed in the classroom.
The self-study component will be monitored and evaluated in tutorial guidance (OT), with group work being
encouraged.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Com o objetivo de fornecer vários conceitos teóricos e de experiência teórico-prática, o tempo de lecionação será
repartido pelas tipologias T, TP e OT. Na tipologia T e TP pretende-se expor os alunos à realidade dos conhecimentos
associados aos GMU e ao DTS, incentivando e estimulando a sua compreensão, análise crítica e identificação em
ambiente prático. O processo de ensino-aprendizagem inerente será exponenciado pelo contacto direto com a
realidade prática observada e analisada em três GMU. Nesta última atividade serão confrontados a realidade territorial
com os conhecimentos e conceitos adquiridos em sala de aula e no autoestudo (OT).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
In order to provide various theoretical concepts and theoretical-practical experience, the teaching time will be divided
into typologies T, TP and OT. In typology T and TP it is intended to expose students to the reality of knowledge
associated with UGGp and STD, encouraging and stimulating their understanding, critical analysis and identification in
a practical environment. The inherent teaching-learning process will be enhanced by direct contact with the practical
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reality observed and analyzed in three UGGp. In this last activity, the territorial reality will be confronted with the
knowledge and concepts acquired in the classroom and in self-study (OT).

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
MARTINI, G., ZOUROS, N., ZHANG, J., JIN, X., KOMOO, I., BORDER. M., WATANABE, M., FREY, M.L., RANGNES, K., TAN
VAN, T., MELO, J.P.P., PATZAK, M., HILARIO, A., NAKADA, S. & SÁ, A.A. (2021). UNESCO Global Geoparks in the “World
after”: a multiple goals roadmap proposal for future discussion. Episodes.
https://doi.org/10.18814/epiiugs/2021/021002. 
GIRAULT, Y. (2019, Ed.). UNESCO Global Geoparks: Tension Between Territorial Development and Heritage
Enhancement. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02385221 
OECD (2020), A Territorial Approach to the Sustainable Development Goals: Synthesis report, OECD Urban Policy
Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e86fa715-en.

Mapa IV - Desporto de Natureza e Serviços de Saúde dos Ecossistemas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Desporto de Natureza e Serviços de Saúde dos Ecossistemas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Outdoor Sports and Ecosystem Health Services

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

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 81

4.4.1.5. Horas de contacto:
 24h - (TP22,5; OT1,5)

4.4.1.6. Créditos 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):
 Ronaldo Eugénio Calçada Dias Gabriel (12)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Maria Helena Rodrigues Moreira (12)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A UC tem como objetivos a transmissão de conhecimentos sobre as linhas gerais de análise dos co-benefícios para a

saúde decorrentes da mitigação das alterações climáticas, suportada em estilos de vida ativos em contexto natural,
assim como o domínio dos conceitos de exercício na natureza e respetivos benefícios ao longo do ciclo de vida.

 Neste contexto, realiza-se um treino introdutório e interdisciplinar de aplicação de métodos analíticos e experimentais
adequados ao estudo dos serviços de saúde dos ecossistemas mediados pela prática de desportos de natureza. Os
métodos abordados são pertinentes e relevantes num conjunto abrangente de aptidões profissionais vitais para o
futuro desenvolvimento profissional e académico dos alunos no âmbito do desporto de natureza.

 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The objectives of this course are the transmission of knowledge about the general lines of analysis of the co-benefits

for health resulting from the mitigation of climate change, supported by active lifestyles in a natural context, as well as
mastery of the concepts of exercise in nature and its benefits throughout the life cycle.

 In this context, an introductory and interdisciplinary training is carried out in the application of analytical and
experimental methods suitable for the study of ecosystem health services mediated by the practice of outdoor sports
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outdoor. The methods addressed are relevant and pertinent in a comprehensive set of professional skills vital for the
future professional and academic development of students in the field of outdoor sports.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Promoção da saúde e mitigação das alterações climáticas através do desporto de natureza.
1.1. Agendas internacionais para o desenvolvimento sustentável.
1.2. Desafios no âmbito das alterações climáticas e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
1.3. Atividade física e mitigação das alterações climáticas.
1.4. Papel mediador do desporto de natureza.
1.5. Quadro conceptual para os serviços de saúde dos ecossistemas através dos desportos de natureza.
2. Exercício verde e exercício azul: os benefícios para a saúde ao longo do ciclo de vida.
2.1. Importância da promoção do exercício na natureza e da saúde ao longo do ciclo de vida.
2.2. Linhas orientadoras de prescrição de exercício na natureza.
2.3. Menopausa e benefícios da prática de atividade física em contacto com o ambiente natural.
2.4. Pós-menopausa: caracterização desta etapa do climatério e suas implicações na prescrição de exercício verde e
de exercício azul.

4.4.5. Syllabus:
1. Health promotion and climate change mitigation through Outdoor Sports
1.1. International agendas for sustainable development.
1.2 Climate change challenges and Sustainable Development Goals.
1.3 Physical activity and climate change mitigation.
1.4 The mediating role of Outdoor Sports.
1.5. Conceptual Framework for Ecosystem Health Services through Outdoor Sports
2. Green exercise and blue exercise: the benefits for health throughout the life cycle
2.1 The importance of promoting exercise in nature and health throughout the life cycle.
2.2 Guidelines for prescribing exercise in nature.
2.3 Menopause and benefits of physical activity in contact with natural environment.
2.4 Post menopause: characterization of this climacteric stage and its implications in green and blue exercise
prescription.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A exposição ao ambiente natural influência positivamente a mobilidade ativa, a prática de atividade física e desportiva,
a coesão social e a redução das desigualdades sociais, aspetos importantes nas pessoas mais velhas e, em particular
nas mulheres, grupos que enfrentam maiores barreiras à prática de atividade física e cujo aumento da participação
constitui uma prioridade. A promoção de um envelhecimento ativo que concorra para a manutenção da independência,
para a prevenção da incapacidade e para a promoção da igualdade de género revela-se essencial, constituindo o
exercício verde/azul também um excelente veículo de sensibilização para a conservação e proteção do ambiente
natural.
Neste contexto, a concretização dos objetivos da UC é suportada pela lecionação de conteúdos que abordam a
promoção da saúde, através do desporto de natureza, como um contributo indispensável para o sucesso da mitigação
das alterações climáticas

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
the exposure to the natural environment positively influences active mobility, the practice of physical activity and
sports, social cohesion and the reduction of social inequalities, important aspects in older people and, in particular, in
women, groups that face greater barriers to physical activity and whose increased participation is a priority. The
promotion of active ageing that contributes to maintaining independence, preventing disability and promoting gender
equality is essential, and green/blue exercise is also an excellent vehicle for raising awareness of conservation and
protection of the natural environment.
In this context, the achievement of the objectives of the UC is supported by the teaching of contents that address the
promotion of health, through outdoor sports, as an indispensable contribution to the successful mitigation of climate
change.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias utilizadas durante a lecionação dos conteúdos apoiam os alunos na descoberta das linhas gerais de
análise dos co-benefícios para a saúde decorrentes da mitigação das alterações climáticas, suportada em estilos de
vida ativos em contexto natural, assim como no domínio dos conceitos de exercício na natureza e respetivos
benefícios ao longo do ciclo de vida. Neste contexto, protocolos para aplicação e a exibição experimental, em
ambiente natural, dos respetivos conteúdos, são executados através do uso de sistemas de análise do
comportamento baseados em tecnologia desportiva vestível com unidades de sensores inerciais e que incluem GPS,
Monitor de Ritmo Cardíaco, Altímetro Barométrico, Bússola, Giroscópio, Acelerómetro, Termómetro, Funcionalidades
de Monitorização de Atividade, Contagem de Passos, Monitorização Do Sono, Calorias Queimadas, Distância Total
Percorrida, Monitorização Diária do Nível de Stress.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The methodologies used during the teaching of the contents support students in discovering the general lines of
analysis of the health co-benefits from climate change mitigation processes supported by active lifestyles in a natural
context, as well as mastering the concepts of exercise in nature and its benefits throughout the life cycle. In this
context, the application protocols and the experimental display, in a natural environment, of the respective contents



10/15/21, 2:18 PM NCE/21/2100180 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=bbb67d9e-f7ad-4911-2bf5-614b230fd40c&formId=a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-61… 27/51

are executed through the use of behavioural analysis systems based on wearable sports technology with inertial
sensor units that include GPS, Heart Rate Monitor, Barometric Altimeter, Compass, Gyroscope, Accelerometer,
Thermometer, Activity Monitoring Features, Step Counting, Sleep Monitoring, Calories Burned, Total Distance
Travelled, Daily Stress Level Monitoring.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias utilizadas requerem uma grande interação entre os alunos e os docentes, em articulação com algum
acompanhamento tutorial do trabalho desenvolvido pelo aluno. Pretende-se que o aluno desenvolva o interesse pelo
aprofundamento dos seus conhecimentos no âmbito Desporto de Natureza e dos Serviços de Saúde dos
Ecossistemas de modo a poder suportar um tema relevante para um projeto de dissertação. Neste sentido, os
protocolos para a aplicação e a exibição experimental dos conteúdos lecionados, suportados por equipamentos e
dispositivos técnicos/científicos relevantes e utilizadas tanto pela comunidade técnica e científica como pelos
praticantes de deporto de natureza, são os métodos mais apropriados para a transmissão de conhecimentos sobre a
análise dos co-benefícios para a saúde, ao longo do ciclo de vida, decorrentes da mitigação das alterações climáticas
suportada em estilos de vida ativos em contexto natural.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The methodologies used require a great interaction between students and teachers, in conjunction with some tutorial
monitoring of the work developed by the student. It is intended that students develop an interest in deepening their
knowledge in the field of Outdoor Sports and Ecosystem Health Services in order to support a relevant topic for a
dissertation project. In this sense, the protocols for the application and experimental display of the content taught,
supported by equipment and technical/scientific devices relevant and used by both the technical and scientific
community and practitioners of Outdoor Sports, are the most appropriate methods for the transmission of knowledge
about the analysis of co-benefits to health, throughout the life cycle, arising from climate change mitigation supported
by active lifestyles in nature.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Donnelly, A.A., & MacIntyre, T.E. (Eds.). (2019). Physical Activity in Natural Settings: Green and Blue Exercise (1st ed.).
Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315180144
Barton, J., Bragg, R., Wood, C. & Pretty, J. (Eds). (2016). Green Exercise: Linking Nature, Health and Well-being (1st
ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315750941
Van den Bosch, M., Bird, W. (Eds.). (2018). Oxford Textbook of Nature and Public Health: The Role of Nature in
Improving the Health of a Population. (1st ed.). Oxford University Press. DOI: 10.1093/med/9780198725916.001.0001

Mapa IV - Biodiversidade Conservação da Natureza e Impacte Ambiental

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Biodiversidade Conservação da Natureza e Impacte Ambiental

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Biodiversity Nature Conservation and Environmental Impact

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

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 Semestral/semester

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 48h - (T15; TP30; OT3)

4.4.1.6. Créditos 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):
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Mário Gabriel Santiago dos Santos (48)

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):
Apreender conceitos fundamentais no domínio da quantificação da Biodiversidade, estratégias de Conservação da
Natureza e relacionar com os Impactes Ambientais associados às atividades humanas. Desenvolver nos alunos a
capacidade para analisar a performance ambiental, nomeadamente em contexto empresarial. Introdução a plataformas
de análise e redação de relatórios técnicos associados às melhores práticas de melhoria contínua de performance
ambiental.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Learn fundamental concepts in the field of quantification of Biodiversity, Nature Conservation strategy and relate to the
environmental impacts associated with human activities. Develop in students the ability to analyze the environmental
performance of associations, particularly in a business context. Introduction to platforms for analysis and writing of
technical reports associated with best practices for continuous improvement of environmental performance.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Métodos de monitorização e quantificação da biodiversidade. Estratégias de Conservação da Natureza e sua aplicação
prática. Introdução aos estudos de Impacte Ambiental com um enfoque em atividades e desportos de natureza.

4.4.5. Syllabus:
Biodiversity monitoring and quantification methods. Nature Conservation Strategies and their practical application.
Introduction to Environmental Impact studies with a focus on nature activities and sports.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Nas aulas teóricas e práticas são discutidos e trabalhados diferentes assuntos que associam questões de ecologia,
conservação e sociedade.
O objetivo último visa promover o conhecimento de processos ecológicos chave, com base em princípios
interdisciplinares, a partir dos quais se podem delinear estratégias de gestão, de mitigação e de reabilitação das
funções dos ecossistemas e das comunidades biológicas afetadas por perturbações antropogénicas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In the theoretical and practical classes, different subjects that combine issues of ecology, conservation and society are
discussed and worked on.
The ultimate objective is to promote knowledge of key ecological processes, based on interdisciplinary principles,
from which management, mitigation and rehabilitation strategies for the functions of ecosystems and biological
communities affected by anthropogenic disturbances can be devised.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas introdutórias, complementadas com visitas de estudo e aulas de acompanhamento dos relatórios de
performance ambiental. Os alunos recebem uma formação teórica prévia e depois devem implementar esses conceitos
com a ajuda de trabalhos já publicados no seu pequeno projeto.
A avaliação terá por base a prestação do aluno num relatório escrito (100%), desenvolvido ao longo de todo o
semestre. Em alternativa, um exame escrito final (100%). A realização das provas de avaliação é tendencialmente
presencial, salvo quando por determinação institucional passam a ser realizadas à distância de acordo com as
instruções a divulgar no SIDE.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Introductory theoretical classes, complemented with study visits and classes to monitor environmental performance
reports. Students receive prior theoretical training and then must implement these concepts with the help of works
already published in their small project.
The assessment will be based on the provision of the student in a written report (100%), developed throughout the
semester. Alternatively, a final written exam (100%). Assessment tests tend to be carried out in person, except when,
by institutional determination, they are carried out at a distance, in accordance with the instructions to be published in
the SIDE.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Nas aulas são apresentados conceitos teóricos e exemplos de concretização dos mesmos, seguidos ou intercalados
com fases de aplicação prática e casos de estudo que favoreçam a tomada de consciência pessoal sobre os
conceitos, proporcionando ainda oportunidades para o desenvolvimento de uma perceção mais correta dos mesmos.
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4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
In classes, theoretical concepts and examples of their implementation are presented, followed by or interspersed with
phases of practical application and case studies that encourage personal awareness of the concepts, providing
opportunities for the development of a more correct perception of them.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Canter, L. W. (1982). Environmental impact assessment. Impact Assessment, 1(2), 6-40.
Elzinga, C. L., Salzer, D. W., Willoughby, J. W., & Gibbs, J. P. (2009). Monitoring plant and animal populations: a
handbook for field biologists. John Wiley & Sons.
Stiling, P. D. (2002). Ecology: theories and applications (Vol. 4). Upper Saddle River: Prentice Hall.
Sutherland, W. J. (Ed.). (2006). Ecological census techniques: a handbook. Cambridge university press.

Mapa IV - Dissertação Científica I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Dissertação Científica I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Scientific Dissertation I

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

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 810

4.4.1.5. Horas de contacto:
 OT30

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 30

4.4.1.7. Observações:
 As Unidades Curriculares Dissertação Científica I e Estágio I são opcionais, devendo os alunos escolher apenas uma

das duas, opção esta que terá continuidade obrigatória na respetiva unidade curricular com a mesma denominação,
no segundo semestre.

4.4.1.7. Observations:
 The curricular units Scientific Dissertation I and Internship I are optional. Students should choose only one of them,

and this option will have compulsory continuity in the respective curricular unit with the same denomination, in the
second semester.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Luís Felgueiras e Sousa Quaresma (3)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Artur Agostinho de Abreu e Sá (3)

 José Manuel Martinho Lourenço (3)
 António João Mendes de Jesus Brandão (3)

 Maria Helena Rodrigues Moreira (3)
 Mário Gabriel Santiago dos Santos (3)

 Ronaldo Eugénio Calçada Dias Gabriel (3)
 Tânia de Jesus Vilela da Rocha (3)

 José Carlos Gomes de Carvalho (3)
 António José Pereira dos Santos Almeida (3)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta unidade curricular tem como objetivo a preparação e execução dos trabalhos de campo, elaboração e redação da

Dissertação e respetiva defesa pública, para os alunos que optem por esta UC. 
 Definem-se assim os seguintes objetivos: 
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Estudo do estado da arte da produção científica na área do desporto natureza da sustentabilidade e saúde e/ou afins. 
Aplicar as metodologias apropriadas para a execução de um projeto de investigação científica. 
Formular um problema de investigação relevante e escolher os instrumentos metodológicos apropriados para a sua
resolução. 
Aplicar as metodologias apropriadas para a recolha e tratamento de dados e análise de resultados, e concluir a partir
das evidências recolhidas, discutindo-as à luz do estado da arte. 
Redigir a dissertação utilizando uma linguagem clara cumprindo os requisitos e as normas de escrita para a
elaboração de um trabalho de cariz científico.
Apresentar e defender publicamente a dissertação de mestrado.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit aims at the preparation and execution of the fieldwork, preparation and writing of the Dissertation
and its public defense, for students who choose this course. 
The following objectives are thus defined: 
Study the state of the art of scientific production in the area of sport nature of sustainability and health and / or related.
Apply the appropriate methodologies for the implementation of a scientific research project. 
Formulate a relevant research problem and choose the appropriate methodological tools for its resolution. 
Apply the appropriate methodologies for the collection and processing of data and analysis of results, and conclude
from the collected evidence, discussing them in the light of the state of the art. 
Write the dissertation using a clear language, complying with the requirements and writing standards for the
preparation of a scientific work.
Present and publicly defend the dissertation.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
A natureza desta UC obriga a uma definição diferente dos conteúdos programáticos. A Comissão Científica
apresentará aos alunos durante o 1º ano, as linhas de investigação propostas após o que o aluno e elaborará a sua
proposta de estudo já com a ajuda do orientador. Os alunos poderão sugerir outras propostas não incluídas na
listagem. Durante o tempo de implementação do Projeto o aluno realizará as atividades de investigação de acordo com
o programado, e escreverá a sua Dissertação que será objeto de defesa pública.

4.4.5. Syllabus:
The nature of this course requires a different definition of programmatic content. The Scientific Committee will present
to the students during the first year, the proposed lines of research, after which the student will prepare his study
proposal with the help of the supervisor. Students may suggest other proposals not included in the list. During the
implementation time of the Project the student will carry out the research activities according to the programmed
schedule, and will write his Dissertation that will be the object of public defense.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Todos os objetivos definidos são intrínsecos à natureza de execução de uma investigação científica, à escrita de uma
Dissertação que documente a investigação realizada, e à sua defesa pública.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
All the objectives defined are intrinsic to the nature of carrying out scientific research, writing a Dissertation that
documents the research carried out, and its public defence.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino a utilizar será essencialmente de carácter individualizado (trabalho de orientação),
intercalados com momentos de discussão e apresentação do trabalho individual no seio do grupo (turma), e em
apresentações exteriores (congressos, seminários, etc). No final da unidade curricular a classificação decorrerá da
avaliação do júri de defesa da dissertação.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodology to be used will be essentially individual (tutorial work), interspersed with moments of
discussion and presentation of individual work within the group (class), and in external presentations (conferences,
seminars, etc.). At the end of the course unit the classification will result from the evaluation of the dissertation
defence jury.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Dada a natureza essencialmente individualizada do trabalho final, a escolha de uma metodologia de orientação
individual é lógica e obrigatória.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Given the essentially individualised nature of the final work, the choice of an individual guidance methodology is
logical and compulsory.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Apresentada em função do tema da dissertação/Presented according to the dissertation topic
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Mapa IV - Dissertação Científica II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Dissertação Científica II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Scientific Dissertation II

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

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 810

4.4.1.5. Horas de contacto:
 30 OT

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 30

4.4.1.7. Observações:
 As Unidades Curriculares Dissertação Científica I e Estágio I são opcionais, devendo os alunos escolher apenas uma

das duas, opção esta que terá continuidade obrigatória na respetiva unidade curricular com a mesma denominação,
no segundo semestre.

4.4.1.7. Observations:
 The curricular units Scientific Dissertation I and Internship I are optional. Students should choose only one of them,

and this option will have compulsory continuity in the respective curricular unit with the same denomination, in the
second semester.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Luís Felgueiras e Sousa Quaresma (3)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Artur Agostinho de Abreu e Sá (3)

 José Manuel Martinho Lourenço (3)
 António João Mendes de Jesus Brandão (3)

 Maria Helena Rodrigues Moreira (3)
 Mário Gabriel Santiago dos Santos (3)

 Ronaldo Eugénio Calçada Dias Gabriel (3)
 Tânia de Jesus Vilela da Rocha (3)

 José Carlos Gomes de Carvalho (3)
 António José Pereira dos Santo (3)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta unidade curricular tem como objetivo a preparação e execução dos trabalhos de campo, elaboração e redação da

Dissertação e respetiva defesa pública, para os alunos que optem por esta UC. 
 Definem-se assim os seguintes objetivos: 

 1 - Estudo do estado da arte da produção científica na área do desporto natureza da sustentabilidade e saúde e/ou
afins. 

 2 - Aplicar as metodologias apropriadas para a execução de um projeto de investigação científica. 
 3 - Formular um problema de investigação relevante e escolher os instrumentos metodológicos apropriados para a sua

resolução. 
 4 - Aplicar as metodologias apropriadas para a recolha e tratamento de dados e análise de resultados, e concluir a

partir das evidências recolhidas, discutindo-as à luz do estado da arte. 
 5 - Redigir a dissertação utilizando uma linguagem clara cumprindo os requisitos e as normas de escrita para a

elaboração de um trabalho de cariz científico.
 6 - Apresentar e defender publicamente a dissertação de mestrado.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
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This curricular unit aims at the preparation and execution of the fieldwork, preparation and writing of the Dissertation
and its public defense, for students who choose this course. 
The following objectives are thus defined 
1 - Study the state of the art of scientific production in the area of sport nature of sustainability and health and / or
related. 
2 - Apply the appropriate methodologies for the implementation of a scientific research project. 
3 - Formulate a relevant research problem and choose the appropriate methodological tools for its resolution. 
4 - Apply the appropriate methodologies for the collection and processing of data and analysis of results, and
conclude from the collected evidence, discussing them in the light of the state of the art. 
5 - Write the dissertation using a clear language, complying with the requirements and writing standards for writing a
scientific work.
6 - Present and publicly defend the dissertation.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
A natureza desta UC obriga a uma definição diferente dos conteúdos programáticos. A Comissão Científica
apresentará aos alunos durante o 1º ano, as linhas de investigação propostas após o que o aluno e elaborará a sua
proposta de estudo já com a ajuda do orientador. Os alunos poderão sugerir outras propostas não incluídas na
listagem. Durante o tempo de implementação do Projeto o aluno realizará as atividades de investigação de acordo com
o programado, e escreverá a sua Dissertação que será objeto de defesa pública.

4.4.5. Syllabus:
The nature of this course requires a different definition of programmatic content. The Scientific Committee will present
to the students during the first year, the proposed lines of research, after which the student will prepare his study
proposal with the help of the supervisor. Students may suggest other proposals not included in the list. During the
implementation time of the Project the student will carry out the research activities according to the programmed
schedule, and will write his Dissertation that will be the object of public defense.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Todos os objetivos definidos são intrínsecos à natureza de execução de uma investigação científica, à escrita de uma
Dissertação que documente a investigação realizada, e à sua defesa pública.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
All the objectives defined are intrinsic to the nature of carrying out scientific research, writing a Dissertation that
documents the research carried out, and its public defence.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino a utilizar será essencialmente de carácter individualizado (trabalho de orientação),
intercalados com momentos de discussão e apresentação do trabalho individual no seio do grupo (turma), e em
apresentações exteriores (congressos, seminários, etc). No final da unidade curricular a classificação decorrerá da
avaliação do júri de defesa da dissertação.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodology to be used will be essentially individual (tutorial work), interspersed with moments of
discussion and presentation of individual work within the group (class), and in external presentations (conferences,
seminars, etc.). At the end of the course unit the classification will result from the evaluation of the dissertation
defence jury.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Dada a natureza essencialmente individualizada do trabalho final, a escolha de uma metodologia de orientação
individual é lógica e obrigatória.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Given the essentially individualised nature of the final work, the choice of an individual guidance methodology is
logical and compulsory.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Apresentada em função do tema da dissertação/Presented according to the dissertation topic

Mapa IV - Estágio I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Estágio I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Internship I
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4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
813D

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
810

4.4.1.5. Horas de contacto:
30

4.4.1.6. Créditos ECTS:
30

4.4.1.7. Observações:
As Unidades Curriculares Dissertação Científica I e Estágio I são opcionais, devendo os alunos escolher apenas uma
das duas, opção esta que terá continuidade obrigatória na respetiva unidade curricular com a mesma denominação,
no segundo semestre.

4.4.1.7. Observations:
The curricular units Scientific Dissertation I and Internship I are optional. Students should choose only one of them,
and this option will have compulsory continuity in the respective curricular unit with the same denomination, in the
second semester.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Luís Felgueiras e Sousa Quaresma (3)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Artur Agostinho de Abreu e Sá (3)
José Manuel Martinho Lourenço (3)
António João Mendes de Jesus Brandão (3)
Maria Helena Rodrigues Moreira (3)
Mário Gabriel Santiago dos Santos (3)
Ronaldo Eugénio Calçada Dias Gabriel (3)
Tânia de Jesus Vilela da Rocha (3)
José Carlos Gomes de Carvalho (3)
António José Pereira dos Santo (3)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular estende-se por 2 semestres e tem como objetivo a preparação e realização do estágio final do
mestrado para os alunos que optem por esta modalidade. 
Os objetivos definidos são: 1. Conhecer a diversidade de ambientes profissionais na área dos Desportos de Natureza.
2. Elaborar um plano de atividades, devendo o mesmo estar de acordo com as ações desenvolvidas pelas entidades
de acolhimento. 3. Experimentar a programação, organização, e condução de atividades de Natureza em ambiente real
de estágio profissionalizante em empresas de qualidade reconhecida. 4. Recolher e analisar indicadores da ação em
estágio (individuais, da organização, e das atividades). 5. Escrever o relatório da atividade de estágio utilizando uma
escrita científica. 6. Apresentar e defender publicamente o documento.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit extends over 2 semesters and aims to prepare and carry out the final stage of the Master for
students who choose this modality. 
The objectives defined are: 1. know the diversity of professional environments in the area of Sports of Nature. 2.
develop a plan of activities, which should be in accordance with the actions developed by the host entities. 3.
Experience the programming, organization, and conduct of activities of Nature in a real environment of professional
training in companies with recognized quality. 4. Collect and analyse indicators of the action on probation (individual,
organisation and activities). 5. 5. write the report of the internship activity using a scientific writing. 6. present and
publicly defend the document.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
A natureza desta UC obriga a uma definição diferente dos conteúdos programáticos. A direção de curso apresentará
aos alunos no final do 2º semestre do primeiro ano, os locais e atividades de estágio propostos em função das
entidades de acolhimento. O elaborará a sua proposta de Estágio já com a ajuda do orientador de Estágio e em ligação
com a entidades de acolhimento na qual vai realizar o seu estágio. Durante o Estágio o aluno produzirá o seu relatório
de Estágio, que será objeto de defesa pública.
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4.4.5. Syllabus:
The nature of this course requires a different definition of the syllabus. The course management will present to
students at the end of the 2nd semester of the first year, the proposed internship sites and activities according to the
host entities. The student will prepare his internship proposal with the help of the internship supervisor and in
conjunction with the host bodies in which he will do his internship. During the internship the student will produce his
internship report, which will be subject to a public defence.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Todos os objetivos definidos são intrínsecos à natureza de execução de um estágio profissional, à escrita que
documente a atividade realizada, e à sua defesa pública.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
All the objectives defined are intrinsic to the nature of the execution of a professional internship, to the writing that
documents the activity carried out, and to its public defence.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino a utilizar será essencialmente de carácter individualizado (Orientação Tutorial), intercalados
com momentos de discussão e apresentação do trabalho individual no seio do grupo (turma), e em apresentações
exteriores (congressos, seminários, etc.). No final da unidade curricular a classificação decorrerá da avaliação do júri
de defesa do relatório de estágio.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodology to be used will be essentially individual (tutorial guidance), interspersed with moments of
discussion and presentation of individual work within the group (class), and in external presentations (conferences,
seminars, etc.). At the end of the course unit the classification will result from the evaluation of the jury of defense of
the internship report.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Dada a natureza essencialmente individualizada do trabalho de estágio, a escolha de uma metodologia de orientação
individual será a metodologia que mais se adequa aos objetivos da unidade curricular.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Given the essentially individual nature of the internship work, the choice of a methodology of individual guidance will
be the methodology that best suits the objectives of the curricular unit.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Apresentada em função do trabalho desenvolvido e da tipologia da entidade de acolhimento para a realização do
estágio / Presented according to the work developed and the type of host entity for the realization of the internship.

Mapa IV - Estágio II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Estágio II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Internship II

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

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 810

4.4.1.5. Horas de contacto:
 30

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 30
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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 Felgueiras e Sousa Quaresma (3)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Artur Agostinho de Abreu e Sá (3)
José Manuel Martinho Lourenço (3)
António João Mendes de Jesus Brandão (3)
Maria Helena Rodrigues Moreira (3)
Mário Gabriel Santiago dos Santos (3)
Ronaldo Eugénio Calçada Dias Gabriel (3)
Tânia de Jesus Vilela da Rocha (3)
José Carlos Gomes de Carvalho (3)
António José Pereira dos Santo (3)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular é a continuidade do trabalho desenvolvido no primeiro semestre e tem como objetivo a
continuação da realização do estágio final do mestrado para os alunos que optem por esta modalidade. 
Os objetivos definidos são: 1. Conhecer a diversidade de ambientes profissionais na área dos Desportos de Natureza.
2. Elaborar um plano de atividades, devendo o mesmo estar de acordo com as ações desenvolvidas pelas entidades
de acolhimento. 3. Experimentar a programação, organização, e condução de atividades de Natureza em ambiente real
de estágio profissionalizante em empresas de qualidade reconhecida. 4. Recolher e analisar indicadores da ação em
estágio (individuais, da organização, e das atividades). 5. Escrever o relatório da atividade de estágio utilizando uma
escrita científica. 6. Apresentar e defender publicamente o documento.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit is the continuity of the work developed in the first semester and aims to continue the completion of
the final stage of the master for students who choose this modality. 
The objectives defined are: 1. know the diversity of professional environments in the area of Sports of Nature. 2.
develop a plan of activities, which should be in accordance with the actions developed by the host entities. 3.
Experience the programming, organization, and conduct of activities of Nature in a real environment of professional
training in companies with recognized quality. 4. Collect and analyse indicators of the action on probation (individual,
organisation and activities). 5. 5. write the report of the internship activity using a scientific writing. 6. present and
publicly defend the document.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
A natureza desta UC obriga a uma definição diferente dos conteúdos programáticos. A direção de curso apresentará
aos alunos no final do 2º semestre do primeiro ano, os locais e atividades de estágio propostos em função das
entidades de acolhimento. O elaborará a sua proposta de Estágio já com a ajuda do orientador de Estágio e em ligação
com a entidades de acolhimento na qual vai realizar o seu estágio. Durante o Estágio o aluno produzirá o seu relatório
de Estágio, que será objeto de defesa pública.

4.4.5. Syllabus:
The nature of this course requires a different definition of the syllabus. The course management will present to
students at the end of the 2nd semester of the first year, the proposed internship sites and activities according to the
host entities. The student will prepare his internship proposal with the help of the internship supervisor and in
conjunction with the host bodies in which he will do his internship. During the internship the student will produce his
internship report, which will be subject to a public defence.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Todos os objetivos definidos são intrínsecos à natureza de execução de um estágio profissional, à escrita que
documente a atividade realizada, e à sua defesa pública.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
All the objectives defined are intrinsic to the nature of the execution of a professional internship, to the writing that
documents the activity carried out, and to its public defence.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino a utilizar será essencialmente de carácter individualizado (Orientação Tutorial), intercalados
com momentos de discussão e apresentação do trabalho individual no seio do grupo (turma), e em apresentações
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exteriores (congressos, seminários, etc.). No final da unidade curricular a classificação decorrerá da avaliação do júri
de defesa do relatório de estágio.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodology to be used will be essentially individual (tutorial guidance), interspersed with moments of
discussion and presentation of individual work within the group (class), and in external presentations (conferences,
seminars, etc.). At the end of the course unit the classification will result from the evaluation of the jury of defense of
the internship report.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Dada a natureza essencialmente individualizada do trabalho de estágio, a escolha de uma metodologia de orientação
individual será a metodologia que mais se adequa aos objetivos da unidade curricular.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Given the essentially individual nature of the internship work, the choice of a methodology of individual guidance will
be the methodology that best suits the objectives of the curricular unit.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Apresentada em função do trabalho desenvolvido e da tipologia da entidade de acolhimento para a realização do
estágio / Presented according to the work developed and the type of host entity for the realization of the internship.

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:

 No que diz respeito às metodologias de ensino de cada Unidade Curricular, procurar-se-á combinar de forma
equilibrada os conteúdos programáticos lecionados pelos docentes com o trabalho dos estudantes e o seu
envolvimento em projetos académicos e de investigação e também em trabalhos de campo relacionados com o mundo
do trabalho. 
Pretende-se utilizar metodologias de ensino que privilegiem uma interação ativa entre os intervenientes, com o intuito
de ajudar o estudante a desenvolver competências, atitudes e valores. Mais ainda, pretende-se sensibilizar os
estudantes para a necessidade da consciencialização das suas responsabilidades cívicas, éticas, multiculturais e
individuais, assentes em novos conhecimentos, capacidades e competências que se consideram essenciais para lidar
com questões complexas, desenvolver soluções e tomar decisões nos vários contextos do lazer, da atividade física,
da sustentabilidade, da saúde e do bem-estar.

 

4.5.1. Evidence of the teaching and learning methodologies coherence with the intended learning outcomes of the study
programme:

In what concerns the teaching methodologies of each curricular unit, a balanced combination of the contents taught by
the teachers with the students' work and their involvement in academic and research projects and also in field work
related to the labour world will be sought. 

 It is intended to use teaching methodologies that privilege an active interaction between the participants, in order to
help the student to develop skills, attitudes and values. Furthermore, it is intended to sensitise students to the need for
awareness of their civic, ethical, multicultural and individual responsibilities, based on new knowledge, skills and
competences that are considered essential to deal with complex issues, develop solutions and take decisions in the
various contexts of leisure, physical activity, sustainability, health and well-being

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

 O curso está estruturado de acordo com o sistema Europeu de Transferência e Acumulação e Créditos (ECTS), nos
termos definidos pelos artigos 4º a 10º do Decreto-Lei 42/2005, de 22 de Fevereiro e pelo Regulamento Interno de
Aplicação do Sistema de Créditos Curriculares. A aquisição do grau de mestre pressupõe a obtenção, num período de
quatro semestres letivos, de 120 ECTS nos termos estabelecidos pela estrutura curricular e plano de estudo. Cada
semestre equivale a 30 ECTS, o que corresponde a uma carga horária total de trabalho do aluno de 810 h semestral, e
54 h semanais. As horas de contacto dos alunos com o docente, por semestre, variam entre as 33 h e as 79,5 h nos
dois primeiros semestres e nos dois últimos semestres (na dissertação, estágio ou trabalho de projeto) rondam as 30
h, sendo que no estágio o contacto com o docente da universidade reduz, mas há a supervisão de um profissional da
área na instituição de acolhimento.

4.5.2. Means to verify that the required students’ average workload corresponds the estimated in ECTS credits:
 The course is structured in accordance to the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), under the

terms defined by articles 4 to 10 of Decree-Law 42/2005, of February 22 and by the Internal Regulation of Application of
the Curricular Credit System. The acquisition of the master's degree presupposes the attainment, over a period of four
semesters, of 120 ECTS under the terms established by the curricular structure and study plan. Each semester is
equivalent to 30 ECTS, which corresponds to a total student workload of 810 semester hours, and 54 weekly hours.
The contact hours of the students with the teacher per semester vary between 33 and 79.5 hours in the first two
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semesters and around 30 hours in the last two semesters (for the dissertation, internship or project work). In the
internship the contact with the university lecturer is reduced, but there is supervision by a professional in the area at
the host institution.

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:

Os professores responsáveis pelas unidades curriculares definem as metodologias de avaliação em função dos
respetivos objetivos de aprendizagem. O processo interno de avaliação do ensino e os inquéritos realizados aos
alunos no final de cada semestre, permitem ainda detetar e reorientar eventuais desvios. A universidade tem ainda um
regulamento interno que impõe às equipas docentes a definição prévia e atempada da metodologia de avaliação (até
15 dias após o início das aulas), nomeadamente o número de elementos de avaliação e a sua calendarização, dando
conhecimento deles aos alunos, direções de curso e conselho pedagógico. Uma das funções das direções de curso é
promover o equilíbrio dos momentos de avaliação, de forma a garantir um equilíbrio na carga de trabalho aplicada.

4.5.3. Means of ensuring that the students assessment methodologies are adequate to the intended learning outcomes:
The teachers responsible for the curricular units define the assessment methodologies according to the respective
learning objectives. The internal teaching assessment process and the student surveys carried out at the end of each
semester also allow the detection and reorientation of possible deviations. The university has also an internal
regulation that imposes to the teaching teams the prior and timely definition of the assessment methodology (until 15
days after the beginning of the classes), namely the number of assessment elements and their timing, making them
known to the students, course directorates and pedagogical council. One of the functions of the course directorates is
to promote the balance of the assessment moments, in order to ensure a balance in the workload applied.

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

Havendo uma conceção sobre o tema e a problemática a desenvolver no trabalho de dissertação, ou no trabalho de
projeto, as ações da componente letiva deverão ajudar o estudante a ampliar a sua conceção no 1º semestre e a
construir uma proposta de pesquisa ou de trabalho de projeto no final do 2º semestre. 
Na fase letiva e na fase de preparação da dissertação ou do trabalho de projeto, privilegiar-se-ão duas orientações
imprescindíveis neste nível de estudos. Assim, i) sempre que possível deverá existir uma articulação entre os projetos
individuais dos estudantes e os projetos coletivos em desenvolvimento pelos docentes; ii) do mesmo modo, deverá
existir uma interligação desses projetos com os grandes eixos e as linhas de investigação do CIDESD, reconhecido,
avaliado e classificado com Bom no âmbito da FCT, e no qual UTAD se integra, sendo a entidade acolhedora do centro.
Serão realizados seminários de investigação com a presença de especialistas nacionais e internacionais.

4.5.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities (as applicable):
Once there is a conception of the topic and the problematic to be developed in the dissertation or project work, the
actions of the teaching component should help students to broaden their conception in the first semester and to build
a research proposal or project work at the end of the second semester. 
In the teaching phase and in the preparation phase of the dissertation or project work, two essential guidelines will be
privileged at this level of studies. Thus, i) whenever possible there should be an articulation between the individual
projects of the students and the collective projects developed by the professors; ii) likewise, there should be an
interconnection between these projects and the main axes and lines of research of CIDESD, recognized, evaluated and
classified with Good in the context of FCT, and in which UTAD is integrated, being the host entity of the centre.
Research seminars will be held with the presence of national and international experts.

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-74/2006, na redação dada pelo
DL-65/2018:

 De acordo com as recomendações e atendendo ao DL nº 74/2006 de 24 de Março, art. 18º, bem como anteriores
recomendações da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) em processo de apresentação de
ciclos de estudo similares na UTAD, o ciclo de estudos conducente ao grau de mestre tem 120 ECTS e uma duração de
quatro semestres (30 ECTS/semestre). De acordo com o seu art. 20º, este ciclo de estudos integra no 3º e 4º semestres
um estágio de natureza profissional, ou uma dissertação de natureza científica, ou um trabalho de projeto, que
corresponde a um total de 60 ECTS.

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:

 According to the recommendations and taking into account the DL nº 74/2006 of 24 of March, art. 18, as well as
previous recommendations of the Assessment and Accreditation Agency for Higher Education (A3ES) in the process
of submission of similar study cycles at UTAD, the cycle of studies leading to the degree of master has 120 ECTS and a
duration of four semesters (30 ECTS/semester). According to its article 20, this cycle of studies integrates in the 3rd
and 4th semesters a professional traineeship, or a dissertation of scientific nature, or a project work, corresponding to
a total of 60 ECTS.
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4.6.2. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das
unidades curriculares:

Aos docentes foram explicados os princípios gerais atrás descritos e posteriormente foram consultados sobre os
objetivos do Ciclo de estudos e das respetivas unidades curriculares. As decisões finais foram tomadas em reunião
com todos os docentes envolvidos no plano de estudos.

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 teaching staff were explained the general principles described above and later consulted about the objectives of
the study cycle and its curricular units. The final decisions were taken in a meeting with all the teachers involved in the
study plan.

4.7. Observações

4.7. Observações:
 <sem resposta>

4.7. Observations:
 <no answer>

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

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.
 Luís Felgueiras e Sousa Quaresma

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 Vínculo/ Link Especialista

/ Specialist
Área científica /
Scientific Area

Regime de
tempo /
Employment
regime

Informação/
Information

Luís Felgueiras
e Sousa
Quaresma

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-65/2018)

Não Ciências do Desporto 100 Ficha
submetida

Artur Agostinho
de Abreu e Sá

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-65/2018)

Não Geologia 100 Ficha
submetida

Tânia de Jesus
Vilela da Rocha

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-65/2018)

Informática 100 Ficha
submetida

Ronaldo
Eugénio
Calçada Dias
Gabriel

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-65/2018)

Não
Ciências do Desporto
- Biomecânica do
Movimento Humano

100 Ficha
submetida

José Carlos
Gomes de
Carvalho Leitão

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-65/2018)

Não Ciências do Desporto 100 Ficha
submetida

António José
Pereira dos
Santos Almeida

Professor
Adjunto ou
equivalente

Mestre
Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-65/2018)

Não Ciência de
Enfermagem 100 Ficha

submetida

David Luis
Sarmento
Gonçalves

Assistente
convidado ou
equivalente

Mestre Outro Não Ciências do Desporto 35 Ficha
submetida

José Luís
Correia Ribeiro

Professor
Coordenador
ou equivalente

Mestre
Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-65/2018)

Sim Ciências de
Enfermagem 100 Ficha

submetida

Maria Helena
Rodrigues
Moreira

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-65/2018)

Não Ciências do Desporto 100 Ficha
submetida

João Miguel
Aleixo Zamith

Monitor ou
equivalente Mestre Outro Não Ciência Politica e

Cidadania 15 Ficha
submetida

José Manuel Professor Doutor Docente de Carreira (Art. 3º, Não Ciências da Terra 100 Ficha

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/annexId/1d41738b-e9bd-df0c-bcda-614b4a6fd51a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/annexId/acef0375-d09d-1e97-9082-614bd9c0051b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/annexId/7ba559c9-753b-5824-14fd-614bdab701f1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/annexId/9245c459-8aa0-388d-efbd-614bdbf1d787
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/annexId/52c88222-5eea-717b-0e01-614bdb61e42a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/annexId/60be6a35-906f-8ff6-dae7-614bdde76826
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/annexId/98a0a948-160a-df1a-61cc-615397bd0d08
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/annexId/20ef085c-441f-939a-1ed8-6154e62ab956
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/annexId/86ce2aa1-901b-37f1-e2b7-6156ea46e308
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Martinho
Lourenço

Auxiliar ou
equivalente

alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-65/2018)

submetida

Mário Gabriel
Santiago dos
Santos

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-65/2018)

Não Ciências do Ambiente 100 Ficha
submetida

      1050  

<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.
 12

5.4.1.2. Número total de ETI.
 10.5

5.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos integrados na carreira docente ou de investigação (art.º 3 DL-
74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018).

5.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos integrados na carreira docente ou de investigação
(art.º 3 DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018).* / "Career teaching staff” – teachers of the study programme
integrated in the teaching or research career.*

Vínculo com a IES / Link with HEI % em relação ao total de ETI / % of the total of
FTE

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-
65/2018) 95.238095238095 100

Outro 4.7619047619048 35

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): 8 76.190476190476

5.4.4. Corpo docente especializado

5.4.4. Corpo docente especializado / Specialised teaching staff.

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI
/
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Doutorados especializados na(s) área(s) fundamental(is) do CE (% total ETI) / PhDs specialised in the fundamental
area(s) of the study programme (% total FTE) 8 76.190476190476

Não doutorados, especializados nas áreas fundamentais do CE (% total ETI) / Staff specialised in the fundamental
areas of the study programme not holding PhDs in these areas (% total FTE) 4 38.095238095238

Não doutorados na(s) área(s) fundamental(is) do CE, com Título de Especialista (DL 206/2009) nesta(s) área(s)(%
total ETI) / Specialists not holding a PhD, but with a Specialist Title (DL 206/2009) in the fundamental area(s) of the
study programme (% total FTE)

1 9.5238095238095

% do corpo docente especializado na(s) área(s) fundamental(is) (% total ETI) 114.28571428571
% do corpo docente doutorado especializado na(s) área(s) fundamental(is) (% docentes especializados) 66.666666666667

5.4.5. Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados
(art.º 29.º DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018)

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/annexId/3959f72c-074c-6dd5-83ad-615db011b757
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/annexId/16cdda4e-0aa9-6bc8-a579-616760873dd7
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5.4.5. Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados
(art.º 29.º DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018) / Teaching Staff integrated in Research Units of the Institution,
its subsidiaries or integrated centers (article 29, DL no. 74/2006, as written in the DL no. 65/2018)

Descrição ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados /
Teaching Staff integrated in Research Units of the Institution, its subsidiaries or integrated centers 7 66.666666666667

5.4.6. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.

5.4.6. 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 de carreira com uma ligação à instituição por um período superior a três anos /
Career teaching staff of the study programme with a link to the institution for over 3 years 10 95.238095238095 10.5

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 1 9.5238095238095 10.5

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.

 O Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da UTAD (DR-2.ª série, nº 85 de 3/5/2016) e o Regulamento
de Avaliação de Desempenho dos Docentes das Escolas da UTAD (DR-2.ª série, nº 94 de 16/5/2017) dão indicações
precisas sobre a avaliação trienal do corpo docente nas suas diferentes vertentes de atividade.

 Concomitantemente, em cada semestre é realizada a avaliação pelos estudantes do ciclo de estudos, através de
questionários pedagógicos que visam aferir a qualidade do ensino das Unidades Curriculares e o desempenho
pedagógico dos docentes. Estes questionários têm carácter obrigatório, embora seja dada possibilidade ao estudante
de não responder mediante justificação. Os resultados são comunicados aos docentes, para que possam proceder à
autoavaliação do seu desempenho e propor alterações relativamente aos objetivos, conteúdos programáticos, regime
de funcionamento, sistema de avaliação, entre outros parâmetros, de modo a procurar melhorar o processo de ensino-
aprendizagem.

 

5.5. Procedures for the assessment of the teaching staff performance and measures for their permanent updating and
professional development.

 UTAD Teachers' Performance Evaluation Regulation (DR-2nd series, nr. 85, 3/5/2016) and UTAD School Teachers'
Performance Evaluation Regulation (DR-2nd series, nr. 94, 16/5/2017) offer precise indications on teachers'
assessment, to which the faculty members are subject, every three years.

 At the same time, in each semester the study cycles are evaluated by the students through pedagogical questionnaires
that aim to assess the teaching quality of the Curricular Units and the pedagogical performance of the teachers. These
questionnaires are compulsory, although it is given the possibility for justification in case the student does not want to
answer. The results are communicated to the teachers so that they can make a self-evaluation of their performance and
to propose changes concerning the objectives, syllabus, operating method, evaluation system, among other
parameters, in order to improve the teaching-learning process.

 

5.6. Observações:
 <sem resposta>

5.6. Observations:
 <no answer>

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

Atualmente existem no Departamento de Ciências do Desporto Exercício e Saúde e na Estrutura de Apoio Pedagógico
da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente (ECVA ) os seguintes funcionários que irão estar afetos ao apoio do ciclo
de estudos:

 1 Assistente Técnica - função - Estrutura de Apoio Pedagógico ECVA
 1 Assistente Técnica - função secretária -Departamento de Desporto Exercício e Saúde 
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1 Assistente técnico - função apoio ao ginásio e laboratórios - Departamento Desporto Exercício e Saúde.
1 Assistente operacional - função apoio à Nave dos Desportos e equipamentos de desportos.

6.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
Currently there are in the Department of Sport, Exercise and Health Sciences and in the Pedagogical Support Structure
of the School of Life and Environmental Sciences (ECVA ) the following staff members who will be assigned to support
the study cycle:
1 Technical Assistant - function - Pedagogical Support Structure ECVA
1 Technical Assistant - secretary function - Department of Sport, Exercise and Health 
1 Technical Assistant - function support to the gymnasium and laboratories - Department of Sport, Exercise and Health
1 Operational Assistant - function support to the Sports Nave and sports equipment.

6.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
1 - Licenciado
1 - Ensino Secundário
2 - Ensino Básico

6.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
1 - Undergraduate
1 - Secondary Education
2 - Basic Education

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

A avaliação dos trabalhadores não docentes é realizada através da aplicação do Sistema Integrado de Gestão e
Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), sendo de caráter bienal. No início de cada ciclo
avaliativo são acordados os objetivos operacionais que devem ser alcançados pelos avaliados das diferentes
unidades funcionais. São determinadas as competências que os mesmos devem demonstrar possuir atendendo ao
grupo profissional a que pertencem. Os parâmetros, resultados e competências estão ajustados/alinhados com os
objetivos estratégicos e da própria missão da Instituição. A atualização e desenvolvimento profissional são
concretizados através da realização de ações de formação profissional em áreas relevantes para os postos de
trabalho, as quais decorrem na própria Universidade, sendo alguns cursos de formação frequentados no exterior. São
efetuadas mobilidades entre serviços para a melhor adequação das aptidões dos trabalhadores às diferentes funções
a desenvolver.

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

The evaluation of non-teaching workers is carried out through the application of the Integrated Management and
Performance Evaluation System in Public Administration (SIADAP), being biennial. The operational objectives, that
should be achieved by each evaluated of different functional areas, are agreed upon at the beginning of each
evaluative cycle. It is determined the skills that they must demonstrate in the professional group where they belong.
The results and competencies parameters are adjusted/aligned with the Institution's own strategic goals and mission.
The updating and professional development are accomplished through the realization of professional training actions
in relevant areas to the jobs, which take place in the University, with some training courses frequented abroad. Mobility
between services is carried out to better adaption of the workers' skills to the different functions to be developed.

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

Complexo Desportivo da UTAD
Nave dos Desportos/parede de escalada
Sala de musculação
Ginásio
Laboratório de Fisiologia
Laboratório de Biomecânica, Composição Corporal e Saúde 
Edifício de Blocos Laboratoriais, Sala C1.11
Museu de Geologia
Parque Botânico da UTAD
Salas de aulas com projetor multimédia.

7.1. Facilities used by the study programme (lecturing spaces, libraries, laboratories, computer rooms, ...):
UTAD Sports Complex
Sports Hall/Climbing wall
Weight room
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Gymnasium
Physiology Laboratory
Biomechanics, Body Composition and Health Laboratory 
Laboratory Blocks Building, Room C1.11
Geology Museum
UTAD Botanical Park
Classrooms with multimedia projector.

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

Material específico de Escalada, Canoagem, Canyoning, Montanhismo, Atividades de cordas e Orientação.
Desfibrilhadores Automáticos Externos; Simuladores para manobras de SBV; Plano Duro; Coletes Cervicais; Material
para imobilizações; 2 Bioimpedâncias Octopolares; 1 Ultrassons; 3 pastas antropométricas; 3 Balanças Digitais de
Coluna; 1 Cicloergómetro; 27 Cardiofrequencímetros; 70 Acelerómetros; Software ActiGraph; plataforma Kistler
(dinamométrico baseado numa plataforma de pressão); sistema de conversão analógico-digital; computador IBM-PC;
Recetor GNSS com antena externa L1+L2, com; Recetor GNSS com antena integrada; 3 Drones com sensores RGB,
térmicos e multiespectral; Câmara fotográfica/vídeo gimbal 3D; Software de modelação fotogramétrica; Plataforma de
Sistemas de Informação Geográfica da ESRI; Guias de aves, binóculos, lupas binoculares, estufas/muflas; telescópios;
detetores de ultrassons de morcegos.

7.2. Main equipment or materials used by the study programme (didactic and scientific equipment, materials, and ICTs):
Specific material for Climbing, Canoeing, Canyoning, Mountaineering, Rope activities and Orienteering.
Automatic External Defibrillators; Simulators for BLS manoeuvres; Hard Plan; Cervical collars; Immobilisation
material; 2 Octopolar Bioimpedance; 1 Ultrasound; 3 anthropometric folders; 3 Digital Spine Scales; 1 Cycloergometer;
27 Cardiofrequencimeters; 70 Accelerometers; ActiGraph software; Kistler platform (dynamometer based on a
pressure platform); Analog to digital conversion system; IBM-PC computer; GNSS receiver with L1+L2 external
antenna, with; GNSS receiver with integrated antenna; 3 Drones with RGB, thermal and multispectral sensors; 3D
camera/video gimbal; Photogrammetric modelling software; ESRI Geographic Information Systems Platform; Bird
guides, binocular magnifiers, greenhouses/mufflers; telescopes; bat ultrasound detectors.

8. Atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e
desenvolvimento profissional de alto nível.
Pergunta 8.1. a 8.4.

8.1. Unidade(s) de investigação, no ramo de conhecimento ou especialidade do ciclo de estudos, em que os docentes
desenvolvem a sua atividade científica.

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/research-centers/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41
 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/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41

 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/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41
 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. 
TRIPLE C " Capitalising Climate Change Projects in Risk Management for a Better AA Resilience n.º EAPA_772/2018
(INTERREG Atlantic Area). Financiamento total 1.671.264,80. Montante atribuído à UTAD: 170 000,00 €. (2019-2021).

 ATLANTIC GEOPARKS - Transnational Promotion and Cooperation of the Atlantic Geoparks for Sustainable
Development. Projeto transnacional para a promoção e cooperação do desenvolvimento sustentável dos Geoparks do
eixo Atlântico. Cofinanciado pelo programa Interreg Espaço Atlântico (EAPA_250/2016). Montante total: 1.946 500,00
Euros. Montante atribuído à UTAD: 276 050.00 €. ( 2017-2019).

 FLUMEN DURIUS - Promoção e Valorização dos Recursos Turísticos do Rio Douro. Integrou a equipa de
investigadores do projeto. Programa de Cooperação Interreg V-A Espanha–Portugal (POCTEP). Montante total: 1.910
653,30 €. Montante atribuído à UTAD: 261 706,37 €. (2016-2019).

 Projeto UNI+I - Cooperação Transfronteiriça Norte de Portugal – Castilla e Léon para O Impulso do Empreendimento
Inovador e a Competitividade das Empresas. 2015-2018. Programa de Cooperação Interreg V - A Espanha–Portugal
(Poctep). Montante total: 1 188 705.30 Euros Montante atribuído à UTAD: 308 053.06 Euros.

 Parceiros do projeto: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Universidade do Porto; Universidade de
Salamanca; Parque Científico de Salamanca; Regia-Douro Park - Parque de Ciência e Tecnologia de Vila Real;
Associação Ibérica de Municípios Ribeirinhos do Douro. (2015-2018).

 Adaptaclima II – -SOE3/P2/E477- Gestão de Riscos. Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria.
Adaptación al Cambio Climático en el Sudoe. Fonte de financiamento: Programa de Cooperação Transfronteiriço
Espanha-Portugal (POCTEP). Subprograma Portugal-Castela e Leão INTERREG IV B SUDOE. Comissão Europeia;.
Entidade financiadora: INTERREG IV B; POCTEP. Montante total: 1.700.000,00 € Montante atribuído à UTAD: 124.000,00
€.(2012 – 2015).

 Projeto MARCADUERO, Programa de Cooperação Transfronteiriça Portugal Espanha POCTEP – FRDER. Valorização e
promoção de recursos naturais do território transfronteiriço Douro/Duero. Estudo de caracterização técnica,

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/research-centers/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41
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biomecânica, geológica e ambiental dos percursos pedestres da região transfronteiriça do Douro Internacional. .
Entidade financiadora: INTERREG IV; POCTEP. Montante total: 1.346.030,00 €. Montante atribuído à UTAD: 107.000,00
€. (2011 – 2015).

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. 

TRIPLE C " Capitalising Climate Change Projects in Risk Management for a Better AA Resilience no. EAPA_772/2018
(INTERREG Atlantic Area). Total funding 1,671,264.80 euros. Amount allocated to UTAD: 170 000,00 €. (2019-2021).
ATLANTIC GEOPARKS - Transnational Promotion and Cooperation of the Atlantic Geoparks for Sustainable
Development. Transnational project for the promotion and cooperation of the Atlantic Geoparks for Sustainable
Development. Co-funded by the Interreg Atlantic Area programme (EAPA_250/2016). Total amount: 1,946,500.00 €.
Amount allocated to UTAD: 276 050.00 €. (2017-2019).
FLUMEN DURIUS - Promotion and Valorisation of the Tourist Resources of the Douro River. Integrated the project's
research team. Interreg V-A Spain-Portugal Cooperation Programme (POCTEP). Total amount: 1,910,653.30 euros.
Amount allocated to UTAD: 261 706.37 €. (2016-2019).
UNI+I Project - Northern Portugal - Castile and Leon Cross-Border Cooperation for the Impulse of Innovative Enterprise
and the Competitiveness of Enterprises. 2015-2018. Interreg V - Spain-Portugal Cooperation Programme (Poctep). Total
amount: 1 188 705.30 Euros Amount allocated to UTAD: 308 053.06 Euros.
Project Partners: University of Trás-os-Montes and Alto Douro, University of Porto; University of Salamanca; Science
Park of Salamanca; Regia-Douro Park - Science and Technology Park of Vila Real; Iberian Association of Douro
Riverside Municipalities. (2015-2018).
Adaptaclima II - -SOE3/P2/E477- Risk Management. Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria.
Adaptación al Cambio Climático en el Sudoe. Financing source: Spain-Portugal Cross-border Cooperation Programme
(POCTEP). Portugal-Castela and León INTERREG IV B SUDOE subprogramme. European Commission. Financing
entity: INTERREG IV B; POCTEP. Total amount: 1.700.000,00 euros Amount allocated to UTAD: 124.000,00 euros (2012 -
2015).
MARCADUERO Project, Cross Border Cooperation Programme Portugal Spain POCTEP - FRDER. Enhancement and
promotion of natural resources of the cross-border territory Douro/Duero. Study of technical, biomechanical,
geological and environmental characterization of the pedestrian routes of the cross-border Douro International region.
Financing entity: INTERREG IV; POCTEP. Total amount: 1.346.030,00 euros. Amount allocated to UTAD: 107.000,00
euros. (2011 - 2015).

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:

Pela análise efetuada no portal http://infocursos.mec.pt/dges da Direção Geral do Ensino Superior sobre Dados e
Estatísticas de Cursos Superiores referentes a 2020, verificámos que os ciclos de estudos similares não apresentam
ainda dados estatísticos, e que segundo a informação veiculada diz-nos que “Não tem diplomados registados em
2018/19. Isto pode acontecer, por exemplo, porque se trata de um curso recente”.
No entanto, verifica-se que nos cursos da área do 1º ciclo (licenciatura) a percentagem de recém-diplomados do curso
que estão registados no IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional) como desempregados, é manifestamente
baixa, rondando os 5,3% nos diplomados na Escola Superior de Lazer de Melgaço e os 4,9% nos diplomados na UTAD.

9.1. Evaluation of the employability of graduates by similar study programmes, based on official data:
By analysing the portal http://infocursos.mec.pt/dges of the General Directorate of Higher Education about Data and
Statistics of Higher Education Courses regarding 2020, we verified that similar study cycles do not present statistical
data yet, and according to the information provided we are told that "There are no registered graduates in 2018/19. This
may happen, for example, because it is a recent course".
However, it is verified that in the courses of the 1st cycle area (degree) the percentage of recent graduates of the
course that are registered in IEFP (Institute of Employment and Vocational Training) as unemployed, is clearly low,
around 5,3% in the graduates of the School of Leisure of Melgaço and 4,9% in the graduates of UTAD.

9.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
Atualmente a oferta educativa do Departamento de Ciências do Desporto Exercício e Saúde da Escola de Ciências da
Vida e Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro compreende duas licenciaturas, uma em Ciências do
Desporto e outra em Reabilitação Psicomotora, cinco Mestrados e um Doutoramento.
Relativamente à licenciatura em Ciências do Desporto e com base nos dados de oficiais da Direção Geral do Ensino
Superior - Resultados do Acesso ao Ensino Superior 2021 - 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso, candidataram-se
em primeira opção 207 alunos para um total de 123 vagas.
Quanto à oferta educativa de 2º e 3º ciclos as vagas disponíveis são, por norma, preenchidas na totalidade ou com
valores superiores a 80% das vagas disponíveis.
Neste sentido, consideramos que a capacidade da UTAD em atrair estudantes para ofertas educativas na área das
Ciências do Desporto atingiu um elevado grau de maturidade.

9.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
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Currently the educational offer of the Department of Sport, Exercise and Health Sciences of the School of Life and
Environmental Sciences of the University of Trás-os-Montes and Alto Douro includes two undergraduate degrees, one
in Sport Sciences and another in Psychomotor Rehabilitation, five Master's degrees and a PhD.
Regarding the degree in Sports Sciences and based on official data from the Directorate General of Higher Education -
Results of Access to Higher Education 2021 - 1st phase of the National Competition for Access, 207 students applied in
first option for a total of 123 vacancies.
Regarding the 2nd and 3rd cycle educational offer, the available places are, as a rule, filled in their entirety or with
values higher than 80% of the available places.
In this sense, we consider that UTAD's ability to attract students to its educational offer in the Sports Sciences area
has reached a high level of maturity.

9.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares: 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Desporto e Lazer de Melgaço.

9.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes: 
Polytechnic Institute of Viana do Castelo - School of Sports and Leisure of Melgaço.

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: 

Atualmente existem em Portugal quatro instituições de ensino superior (duas delas em associação), que têm na sua
oferta educativa cursos de mestrado com abordagens no âmbito do desporto de natureza, recreação e lazer, e
aventura, a saber: a Escola Superior de Desporto e Lazer de Melgaço, pertencente ao Instituto Politécnico de Viana do
Castelo, confere o grau de mestre em Desporto de Natureza; a Escola Superior de Educação e Comunicação da
Universidade do Algarve e a Escola Superior de Desporto de Rio Maior do Instituto Politécnico de Santarém que
conferem, em associação, o grau de mestre em Desporto de Recreação.; e a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do
Estoril que oferece o mestrado em Turismo: Inovação em Turismo Ativo e Experiências.
No restante espaço europeu encontramos alguma similitude no Reino Unido, mais concretamente na Universidade de
Edimburgo que oferece um mestrado em Outdoor Environmental and Sustainability Education.

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

Currently there are four higher education institutions in Portugal (two of them in association), which have in their
educational offer master courses with approaches within the scope of nature sport, recreation and leisure, and
adventure, namely: the Escola Superior de Desporto e Lazer de Melgaço, belonging to the Polytechnic Institute of
Viana do Castelo, confers the degree of Master in Nature Sport; the Escola Superior de Educação e Comunicação of
the University of Algarve and the Escola Superior de Desporto de Rio Maior of the Polytechnic Institute of Santarém
that confers, in association, the degree of Master in Recreation Sport. The Estoril Higher School of Hospitality and
Tourism offers a master's degree in Tourism: Innovation in Active Tourism and Experiences.
In the rest of Europe, we find some similarities in the United Kingdom, more specifically in the University of Edinburgh,
which offers a Master's degree in Outdoor Environmental and Sustainability Education.

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

Analisando os objetivos dos ciclos de estudos análogos existentes em instituições de referência no Espaço Europeu
de Ensino Superior, verificámos que os mesmo são substancialmente diferentes deste novo ciclo de estudos. Os
objetivos propostos no ciclo de estudos em apreciação visam essencialmente um formação avançada nos aspetos
teórico e práticos redimensionando de uma forma holística o papel que as Ciências do Desporto, as Ciências da Terra
e da Vida, as Ciências do Ambiente e Ciências da Saúde desempenham na recreação, no lazer, na sustentabilidade e
na saúde e na conceção de planos para desenvolvimento das atividades físicas e desportivas em contexto
diferenciados de espaços naturais.
Quanto aos ciclos de estudos análogos analisados verificamos que os mesmos estão muito sectorizados no Desporto
Aventura, na Gestão Desportiva e no Turismo Ativo e outos ainda com maior enfoque na educação ambiental,
complementada com a atividade turística.

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

Analysing the objectives of the similar study cycles existing in reference institutions in the European Higher Education
Area, we verified that they are substantially different from this new study cycle. The objectives proposed in this study
cycle aim essentially at advanced training in theoretical and practical aspects, resizing in a holistic way the role that
Sports Sciences, Earth and Life Sciences, Environmental Sciences and Health Sciences play in recreation, leisure,
sustainability and health and in the design of plans for the development of physical and sporting activities in different
contexts of natural spaces.
As for the analogous study cycles analysed we found that they are very sectored in Adventure Sports, Sports
Management and Active Tourism and others still with greater focus on environmental education, complemented with
the tourism activity.
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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 - Consulsport -Consultoria e Turismo Limitada Lda.

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Consulsport -Consultoria e Turismo Limitada Lda.

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo Empresa - Consulsport_signed.pdf

 

Mapa VII - Clube do Paiva Lda.

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Clube do Paiva Lda.

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo Empresa - Clube do Paiva.pdf

 

Mapa VII - Cryseia - Animação Turística e Organização de Eventos Lda.

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Cryseia - Animação Turística e Organização de Eventos Lda.

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo Empresa - Cryseia_signed.pdf

 

Mapa VII - Dive Odysey Lda.

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Dive Odysey Lda.

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo Empresa - Dive Odyssey.pdf

 

Mapa VII - Foxtrot Aventura Lda.

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Foxtrot Aventura Lda.

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo Empresa - Foxtrot Aventura.pdf

 

Mapa VII - Melgaço Whitewater Lda.

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Melgaço Whitewater Lda.

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo Empresa - Melgaço Whitewater.pdf

 

Mapa VII - Pena Aventura Lda.

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Pena Aventura Lda.

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo Empresa - Pena Aventura.pdf

 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/3fe854fb-34ac-8974-4784-614b4a68eb40
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/2a57aa52-1996-357e-b651-616774d2f7dd
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/b4d1eab0-b3b1-f25c-ec70-616774cf6d5c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/8de0c764-9455-40f6-6549-616774a6d898
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/8c53689e-1411-1d0a-38bf-6167744f64e2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/d81bc5c0-ad5e-00ba-b883-616774a2fcf5
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/6ad18309-6632-6eb1-37e1-6167743ca664
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Mapa VII - Soluções Outdoor Lda.

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Soluções Outdoor Lda.

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Protocolo Empresa - Soluções Outdoor.pdf

Mapa VII - Time-Out Lda.

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Time-Out Lda.

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo Empresa - Time Out Aventura.pdf

 

Mapa VII - Espeleo Club Descenso de Cañones - Portugal

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Espeleo Club Descenso de Cañones - Portugal

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo Clubes - ECDC (2).pdf

 

Mapa VII - Orimarão - Clube de Orientação

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Orimarão - Clube de Orientação

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo Clubes - Orimarão.pdf

 
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._Mapa de Distribuição de Estagiários_compressed (1).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:

 O acompanhamento de cada estudante nos estágios será efetuado por um Orientador de Estágio, docente da UTAD no
referido ciclo de estudos, cabendo-lhe a responsabilidade pela supervisão, orientação e acompanhamento de todas as
tarefas desenvolvidas ao logo do ano, incluindo o trabalho final de mestrado (relatório de estágio). 

 Este acompanhamento será materializado em visitas quinzenais, programadas e comunicadas antecipadamente aos
alunos e às próprias entidades onde decorre o estágio, assim como através da orientação tutorial presencial ou via
On-line. 
Paralelamente foi editado um regulamento de estágio com as responsabilidades, atribuições e tarefas de todos
intervenientes nos estágios (o orientador da UTAD, o orientador da instituição de acolhimento e o aluno).

11.3. Institution’s own resources to effectively follow its students during the in-service training periods:
 The monitoring of each student in the internships will be carried out by a Traineeship Advisor, a UTAD lecturer in the

referred study cycle, who is responsible for the supervision, guidance and monitoring of all the tasks developed during
the year, including the final master's work (internship report). 

 This supervision will take the form of fortnightly visits, programmed and communicated in advance to the students and
to the organisations where the internship takes place, as well as tutorial guidance in person or online. 

 At the same time, a set of internship regulations has been edited with the responsibilities, attributions and tasks of all
those involved in the internships (the UTAD advisor, the advisor of the host institution and the student).

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).

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/8ae64f6e-5d18-d903-6673-6167744f8180
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/6c40f191-231b-5013-0371-6167757e0cce
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/7e495899-69f4-fd41-4357-61677561e566
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/b41e664b-d499-1fa6-75be-616775113731
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/questionId/d2439386-99d0-cb52-3e04-61313132ffe4
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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_Regulamento de Estágio_compressed.pdf

11.4.2. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com estágio
obrigatório por lei)

11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com
estágio obrigatório por Lei) / External supervisors responsible for following the students' activities (mandatory for study
programmes with in-service training mandatory by law)

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional (1)/
Professional qualifications (1)

Nº de anos de serviço / Nº
of working years

<sem resposta>

12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:

 Da região Norte 
 A Região Norte tem uma assinalável dimensão populacional, concentrando cerca de 39% da população com idade de

entrada no ensino superior, um menor índice de envelhecimento do país, e jovens com mais competências;
 Possui uma rede consistente de instituições de ensino superior que permite estabelecer formas inovadoras de

associação e de cooperação com o exterior, envolvendo instituições públicas e/ou privadas de ensino, de investigação
e desenvolvimento, assente em interesses estratégicos;

 O espaço rural da Região apresenta indicadores de liderança em sectores em que a UTAD assume competências de
interface reconhecidas, como os da ciência e tecnologia, da indústria, do truísmo, da floresta, atividade pecuária,
vinho e azeite, entre outros;

 A proximidade da instituição ao eixo fluvial Douro/Duero, com uma área com um património cultural, arquitetónico e
natural paisagístico, com sinais acrescidos conferidos pela classificação como património da Humanidade pela
UNESCO do Douro Vinhateiro e do Parque Arqueológico da Vale do Côa; para além da proximidade a três Parque
Naturais – Montezinho, Douro Internacional e Alvão.

 A melhoria das infraestruturas e acessibilidades em toda a Região e, mais recentemente, no Norte Interior.
 UTAD/ECVA

 A inserção da UTAD num ecossistema paisagístico impar que associada a importantes infraestruturas desportivas e
de ação social, permitem reunir as melhores condições para a atração de estudantes e novos públicos;

 A existência, na UTAD, apresenta níveis de sucesso escolar consistentes e positivos, em comparação com as
instituições de ensino superior de referência em Portugal.

 A ECVA (Escola de Ciências da Vida e do Ambiente) da UTAD, na qual se integra o Departamento de Desporto,
Exercício e Saúde, dispõe de um corpo docente jovem e fortemente motivado para as mudanças em curso decorrentes
dos novos desafios do ensino superior;

 A ECVA constitui a âncora de uma parte do património cultural, museológico e paisagístico, dinamizando as estruturas
existentes neste domínio na UTAD;

 A ECVA acomoda quatro centros de investigação avaliados positivamente pela FCT, dois dos quais o CIDESD (Centro
de Investigação em Desporto e Desenvolvimento Humano) e o CITAB (Centro de Investigação e de Tecnologias
Agroambientais e Biológicas) albergam grande parte dos docentes deste ciclo de estudos, para além de um
laboratório associado, que constituem âncora para novas ofertas educativas, reforçando o binómio investigação -
ensino pós-graduado;
A ECVA integra infraestruturas e competências, como os casos do Talentódromo Desportivo e de laboratórios, que
podem ser valorizados através da dinamização de atividades de prestação de serviços, de investigação e
desenvolvimento.

 O Departamento de Departamento de Ciências do Desporto Exercício e Saúde, apresenta um elevado nº de alunos e
consequentemente um forte capacidade de atração.

 

12.1. Strengths:
 The North Region 

 The Norte Region has a remarkable population size, concentrating about 39% of the population of higher education
entrance age, a lower aging index of the country, and young people with more skills;

 It has a consistent network of higher education institutions that enables the establishment of innovative forms of
association and cooperation with the outside world, involving public and/or private education, research and
development institutions, based on strategic interests;

 The Region's rural area shows indicators of leadership in sectors in which UTAD has recognised interface skills, such
as science and technology, industry, truism, forestry, livestock activity, wine and olive oil, among others;

 The proximity of the institution to the Douro/Duero river axis, with an area with a scenic cultural, architectural and
natural heritage, with added signs given by the classification as World Heritage by UNESCO of the Douro Vinhateiro
(Wine Growing Douro) and the Archaeological Park of Vale do Côa; in addition to the proximity to three Natural Parks -

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a0623ff7-9a45-81f4-0f2c-614b4a462d41/questionId/d2678ab9-e7ef-3f70-1880-6131317b9d27
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Montezinho, Douro Internacional and Alvão.
The improvement of infrastructures and accessibilities in the whole Region and, more recently, in the North Interior.
UTAD/ECVA
UTAD's insertion in a unique landscape ecosystem which, together with important sporting and social action
infrastructures, provide the best conditions for attracting students and new audiences;
The existence, at UTAD, of consistent and positive levels of academic success, in comparison with the leading higher
education institutions in Portugal.
The ECVA (School of Life and Environmental Sciences) at UTAD, which includes the Department of Sport, Exercise and
Health, has a young teaching staff that is strongly motivated towards the changes underway as a result of the new
challenges in higher education;
ECVA is the anchor of part of the cultural, museological and landscape heritage, boosting the existing structures in
this domain at UTAD;
ECVA accommodates four research centres positively evaluated by FCT, two of which CIDESD (Centre for Research in
Sport and Human Development) and CITAB (Centre for Research and Agro-environmental and Biological Technologies)
house a large part of the teaching staff of this study cycle, as well as an associated laboratory, which are anchors for
new educational offers, reinforcing the binomial research - postgraduate teaching;
ECVA integrates infrastructures and competences, as in the cases of the Sports Talentodrome and laboratories, which
can be enhanced through the dynamization of service provision, research and development activities.
The Department of Sport, Exercise and Health Sciences has a high number of students and consequently a strong
capacity of attraction

12.2. Pontos fracos:
Gerais 
O ritmo de crescimento económico da Região Norte comparativamente à média europeia tem assumido uma
divergência negativa no contexto português e europeu;
As dificuldades crescentes de concorrência internacional decorrentes da criação de um espaço europeu de ensino
superior;
A ausência de uma nova atitude no modelo de governação, baseada no mérito, na exigência e no rigor, norteada por
princípios de justiça retributiva e que envolva liderança na previsão, na programação e na execução das políticas de
ensino, de investigação e de organização;
A falta de modernização tecnológica dos serviços e o atraso no processo de desmaterialização, que impede uma maior
flexibilidade de procedimentos administrativos.
A localização geográfica da UTAD no Interior Norte, que apresenta assimetrias demográficas e económicas
desfavoráveis, com incidência considerável de abandono escolar, acentuação e emergência de novos espaços de
pobreza, de desertificação e desvitalização social;
As latentes dificuldades e fragilidades no domínio empresarial na área de envolvência da UTAD, denotando a região
uma perda de dinamismo decorrente da especialização em sectores tradicionais, particularmente no sector
agroalimentar, em que a UTAD tem competências reconhecidas;

da UTAD/ECVA
A dispersão geográfica no Campus, em particular dos departamentos de Desporto, Exercício e Saúde e de Genética e
Biotecnologia e Geologia.
A desqualificação dos espaços letivos e o respetivo desajustamento em relação aos novos paradigmas de ensino,
dispersos pelo Campus.
As assimetrias e desajustamentos dos recursos humanos, nomeadamente do corpo docente, face às novas ofertas
educativas e competências adstritas à Escola, bem como a falta de formação específica do seu pessoal não docente e
não investigador;
A ausência de um modelo integrado de Imagem da instituição e de valorização de políticas de modernização e de
atratividade da Universidade.
A distância geográfica aos grandes centros empregadores que poderá limitar a frequência a trabalhadores-estudantes.
Necessidade urgente de aquisição de novos equipamentos e materiais que permitam um normal funcionamento da
unidades curriculares de cariz prático no âmbito dos desportos de natureza.

12.2. Weaknesses:
The Norte Region's economic growth rate compared to the European average has taken on a negative divergence in
the Portuguese and European context;
The growing difficulties of international competition resulting from the creation of a European Higher Education Area;
The absence of a new attitude in the governance model, based on merit, demand and rigour, guided by principles of
retributive justice and involving leadership in the foresight, programming and execution of teaching, research and
organisation policies
The lack of technological modernisation of the services and the delay in the dematerialisation process, which prevents
greater flexibility in administrative procedures.
The geographical location of UTAD in the Northern Interior, which presents unfavourable demographic and economic
asymmetries, with considerable incidence of school drop-outs, accentuation and emergence of new areas of poverty,
desertification and social devitalisation;
The latent difficulties and weaknesses in the business field in the area surrounding UTAD, with the region losing its
dynamism as a result of its specialisation in traditional sectors, particularly in the agro-food sector, in which UTAD has
recognised skills;
Of UTAD/ECVA
The geographical dispersion on campus, particularly of the departments of Sport, Exercise and Health and Genetics
and Biotechnology and Geology
The disqualification of lecturing spaces and the respective maladjustment in relation to the new teaching paradigms,
dispersed across the Campus.
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The asymmetries and mismatches of human resources, namely the teaching staff, in relation to the new educational
offers and competences assigned to the School, as well as the lack of specific training of its non-teaching and non-
researching staff;
The absence of an integrated model of Image of the institution and the enhancement of policies of modernization and
attractiveness of the University.
The geographical distance to the major centres of employers that may limit attendance to working students. 
The urgent need to acquire new equipment and materials that allow a normal functioning of the curricular units of
practical of outdoor sports.

12.3. Oportunidades:
Gerais 
O espaço europeu que integra a Região Norte e a Galiza constitui um espaço económico crescentemente integrado e
com um mercado potencial de 6 milhões de habitantes e a relevância do eixo dorsal comum para o desenvolvimento
do território diversificado da “euro-região” Norte de Portugal e Castela-Leão decorrentes da melhoria das
acessibilidades;
As políticas europeias de reforço do policentrismo que estimulam a criação de redes de cidades, caso do eixo “Douro
Alliance” que envolve as cidades de Vila Real, Régua e Lamego, para além da criação das Comunidades
Intermunicipais (no caso concreto a CIM – Douro) conferindo à UTAD uma nova centralidade; O acréscimo dos
negócios associados à imagem do Douro, enquanto espaço que assume um nova dinâmica internacional com
reconhecido aumento de competitividade do negócio do turismo;
Da UTAD/ECVA
Atualmente a sustentabilidade, a mitigação das alterações climáticas, os estilos de vida saudáveis e a atividade física
com fruição de espaços naturais, ocupam um lugar central na agenda política, económica e social da comunidades,
gerando assim oportunidades de I&D, de negócio e de criação de riqueza muito interessantes e atuais. 
A valorização do ensino pós-graduado, envolvendo projectos formativos interdisciplinares, colaborações
institucionais e um amplo e consistente envolvimento em programas nacionais e internacionais. Este processo deve
ser desenvolvido em articulação com dinâmicas de investigação científica, que exigem o reforço das estruturas de
investigação e das suas capacidades científicas e tecnológicas, constituindo pólos de conhecimento e de inovação
vocacionados para resolver os problemas do mercado;
O uso do património cultural, museológico e paisagístico, e natural dinamizado pelas estruturas existentes na ECVA,
associadas aos novos desígnios da cultura científica como estratégia de reforço da imagem da UTAD, enquanto
espaço distinto de criatividade cultural, humanística e tecnológica, privilegiando a divulgação científica e cultural
como meio de captação de talentos;
O aproveitamento e a valorização das capacidades científicas dos centros de investigação na oferta de serviços,
vocacionados para a economia do conhecimento e inovação.
A renovação, que se perspetiva, da chancela da UNESCO que atribuiu à UTAD a Cátedra UNESCO em ‘Geoparques,
Desenvolvimento Regional Sustentado e Estilos de Vida Saudáveis’ em 2016 poderá potenciar significativamente a
ECVA, servindo de suporte à criação de novos cursos, à realização de eventos científicos, ao apoio a propostas de
projetos de investigação, e auspiciando a realização de teses e dissertações de doutoramento, mestrado e
licenciatura, entre outros. A temática holística desta Cátedra UNESCO permite incluir sob os seus auspícios um amplo
leque de temáticas, entre as quais aquelas em se virão a desenvolver com a criação deste ciclo de estudos.

12.3. Opportunities:
General 
The European area that includes the North Region and Galicia is an increasingly integrated economic area with a
potential market of 6 million inhabitants and the relevance of the common backbone for the development of the
diversified territory of the "Euroregion" of North Portugal and Castile-Leon resulting from the improvement of
accessibility;
The European policies to strengthen polycentrism that stimulate the creation of networks of cities, such as the "Douro
Alliance" axis involving the cities of Vila Real, Régua and Lamego, in addition to the creation of Intermunicipal
Communities (in this case CIM - Douro) giving UTAD a new centrality; The increase in business associated with the
image of the Douro as an area that assumes a new international dynamic with a recognized increase in the
competitiveness of the tourism business;
From UTAD/ECVA
Currently, sustainability, climate change mitigation, healthy lifestyles and physical activity with the enjoyment of
natural spaces occupy a central place on the political, economic and social agenda of communities, thus generating
very interesting and current opportunities for R&D, business and wealth creation. 
The valorisation of post-graduate education, involving interdisciplinary training projects, institutional collaborations
and a broad and consistent involvement in national and international programmes. This process should be developed
in articulation with scientific research dynamics, which require the reinforcement of research structures and their
scientific and technological capacities, constituting poles of knowledge and innovation aimed at solving market
problems;
The use of the cultural, museological, landscape and natural heritage dynamised by the existing structures at ECVA,
associated with the new designs of scientific culture as a strategy for reinforcing UTAD's image as a distinctive space
of cultural, humanistic and technological creativity, favouring scientific and cultural dissemination as a means of
attracting talent
The use and enhancement of the scientific capabilities of research centres in the supply of services, geared towards
the economy of knowledge and innovation.
The expected renewal of the UNESCO seal that awarded UTAD the UNESCO Chair in 'Geoparks, Regional Sustainable
Development and Healthy Lifestyles' in 2016 can significantly boost the ECVA, supporting the creation of new courses,
the organization of scientific events, the support of research project proposals, and encouraging the realization of
doctoral, master's and undergraduate theses and dissertations, among others. The holistic theme of this UNESCO
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Chair allows a wide range of themes to be included under its auspices, including those that will be developed with the
creation of this cycle of studies.

12.4. Constrangimentos:
Gerais
As dificuldades crescentes de concorrência internacional decorrentes da criação de um espaço europeu de ensino
superior;
A redução generalizada do número de estudantes, com tendência a agravar nos próximos anos.
As políticas de subfinanciamento que caracterizam os orçamentos dos últimos anos e que podem ser agravados numa
conjuntura económica difícil;
O quadro pandémico (Covid-19) que afetou gravemente e provavelmente continuará a afetar o mundo, tornando o
futuro mais incerto e instável.
Da UTAD/ECVA
Os constrangimentos orçamentais que limitam a competitividade da Universidade e da Escola relativamente a outras
instituições do ensino superior localizadas em territórios com índices de desenvolvimento mais elevados;
A assimetrias territoriais a par dos riscos de abandono escolar nos diferentes níveis de ensino, incluindo no ensino
superior, e os mecanismos de mobilidade de estudantes.
A rigidez do sistema retributivo e a falta de oportunidades e motivações em termos financeiros para a promoção na
carreira docente e não docente;
As elevadas expectativas em relação às reformas em curso e à necessária modernização administrativa.
Para além disso, os problemas relacionados com as crises económico-financeira e demográfica, que afetam a maior
parte dos países desenvolvidos, podem igualmente condicionar a implementação, devido aos impactos sociais que as
mesmas terão, inevitavelmente, a nível nacional e mundial.

12.4. Threats:
General
The growing difficulties of international competition resulting from the creation of a European Higher Education Area;
The generalised reduction in student numbers, with a tendency to worsen in the coming years.
The under-funding policies that have characterised budgets in recent years and that may be aggravated in a difficult
economic conjuncture;
The pandemic (Covid-19) that has seriously affected and will probably continue to affect the world, making the future
more uncertain and unstable.
From UTAD/ECVA
The budgetary constraints that limit the competitiveness of the University and the School in relation to other higher
education institutions located in territories with higher development indexes;
The territorial asymmetries along with the risks of dropping out at different levels of education, including higher
education, and the student mobility mechanisms.
The rigidity of the salary system and the lack of opportunities and motivations in financial terms for promotion in the
teaching and non-teaching career;
The high expectations regarding ongoing reforms and the necessary administrative modernisation.
In addition, problems related to the economic-financial and demographic crises, which affect most developed
countries, may also condition the implementation due to the social impacts that they will inevitably have at national
and global level.

12.5. Conclusões:
“O ensino universitário, orientado por uma constante perspetiva de promoção de investigação e de criação do saber,
visa assegurar uma sólida preparação científica e cultural e proporcionar uma formação técnica que habilite para o
exercício de atividades profissionais e culturais e fomente o desenvolvimento das capacidades de conceção, de
inovação e de análise crítica”. Neste sentido, a UTAD reconhece a importância das variáveis cultural, profissional e de
investigação como agentes basilares para o progresso sustentado da sociedade. 
Vivemos um tempo em que urge acompanhar as profundas alterações que têm vindo a ocorrer nas sociedades
contemporâneas e que se reproduzem no ensino superior, e para as quais é necessário elaborar novos planos de ação
que permitam enfrentar o futuro com uma perspetiva realista de sucesso.
Este novo 2º Ciclo de Estudos, que tem como finalidade a formação em Desporto de Natureza, Sustentabilidade e
Saúde, pretende constituir-se como um plano de ação bem sucedido que permita contribuir para um futuro de
sucesso. Acresce que uma das premissas basilares deste curso, decorrente da sua estruturação, é a promoção de
uma estreita ligação entre os novos profissionais e a sua área de intervenção profissional e social, o que se considera
ser imprescindível para edificar um novo tecido social nacional e europeu.
Neste sentido, o 2º Ciclo de Estudos que aqui se propõe, para além de se enquadrar estrategicamente as linhas
orientadoras da UTAD/ECVA e na urgência de dar continuidade às habilitações já existentes, ostenta uma configuração
que representará uma mais-valia de formação académica superior para a região e o país.

12.5. Conclusions:
"University education, guided by a constant perspective of promoting research and the creation of knowledge, aims to
ensure a solid scientific and cultural preparation and to provide technical training which will enable people to carry out
professional and cultural activities and foster the development of design, innovation and critical analysis skills". In this
sense, UTAD recognises the importance of the cultural, professional and research variables as fundamental agents for
the sustained progress of society. 
We live in a time in which it is urgent to accompany the profound changes that have been occurring in contemporary
societies and which are reproduced in higher education, and for which it is necessary to elaborate new action plans
that allow us to face the future with a realistic perspective of success.
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This new 2nd Cycle of Studies, which aims at training in Nature, Sustainability and Health Sports, intends to constitute
a successful action plan that allows contributing to a successful future. Moreover, one of the basic premises of this
course, arising from its structure, is the promotion of a close link between new professionals and their area of
professional and social intervention, which is considered to be essential to build a new national and European social
fabric.
In this sense, the 2nd Cycle of Studies that is proposed here, besides strategically framing the guidelines of
UTAD/ECVA and the urgency of giving continuity to already existing qualifications, boasts a configuration that will
represent an added value of higher academic training for the region and the country.


