
ACEF/1516/16012 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Academia Militar

A1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Ensino Universitário (AM)

A3. Ciclo de estudos:
Mestrado em Ciências Militares, na especialidade de Artilharia

A3. Study programme:
Master in Military Sciences - Artillery

A4. Grau:
Mestre (MI)

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Despacho nº 12819/2013, do General CEME, de 05set2013, 2ª série DR Nº 194, de 08out2013.

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências Militares

A6. Main scientific area of the study programme:
Military Sciencies

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 
16 de Março (CNAEF): 

863

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

<sem resposta>

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

<sem resposta>

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
300

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

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

A10. Número de vagas proposto:
6
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A11. Condições específicas de ingresso:
Provas Específicas (exames nacionais): Matemática (A ou B) e Português, com a obtenção de classificação 
mínima nas provas não inferior a 95, na escala de 0 a 200.
Classificação da nota de candidatura: Obtenção da classificação não inferior a 120, na escala de 0 a 200.
Ordenação dos candidatos: Os candidatos aprovados na Prova Documental são ordenados por ordem 
decrescente de nota de candidatura calculada, utilizando a classificação final do ensino secundário (50 %) 
e a classificação dos exames nacionais das provas específicas (25 %+25%).
O concurso de admissão é constituído por uma prova Documental, uma prova de Língua Inglesa, prova de 
Aptidão Física, Inspeção Médica, Avaliação Psicológica e prova de Aptidão Militar.
Preferência Institucional em Percentagem de vagas: 30% das vagas para candidatos militares que 
possuam 3 ou mais anos de contrato - Lei dos Incentivos (Dec. Lei 320-A/2000, de 15 de dezembro com a 
alteração prevista do Dec-lei 320/2007 de 27 de setembro).

A11. Specific entry requirements:
Specific Tests (national exams): Mathematics (A or B) and Portuguese, with a minimal grade of 95, in a 0 to 
200 scale.
Application grade: Minimum of 120, in a 0 to 200 scale.
Candidates ranking: The candidates who pass the Documental Test are listed by descending order of their 
estimated application grade, using high school final grade (50%) and the score on the specific tests of the 
national exams (25%+25%).
The admission exam comprises a Documental test, a test of English Language, a Physical Aptitude test, a 
Medical Exam, a Psychological Evaluation and a Military Aptitude test.
Institutional preference in percentage of vacancies: 30% of the vacancies for military candidates with 3 or 
more years of contract – Lei dos Incentivos (law of incentives) Decree-law 320-A/2000, of 15th of December, 
amended by Decree-law 320/2007 of 27th of September).

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

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

Não

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do 
doutoramento (se aplicável)

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

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>

A13. Estrutura curricular

Mapa I - 

A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares, na especialidade de Artilharia

A13.1. Study programme:
Master in Military Sciences - Artillery
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A13.2. Grau:
Mestre (MI)

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

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and 
credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area
Sigla / 
Acronym

ECTS Obrigatórios / 
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum 
Optional ECTS*

Matemática, Informática e 
Representação Gráfica 

N1 44 0

Física e Química N2 12 0

Ciências da Terra e do Espaço N3 13 0

Organização, Táctica e Logística M1 35 0

Material e Tiro M2 26 0

Comando e Estratégia Militar M3 13 0

História e Relações Internacionais M4 18 0

Engenharia Electrotécnica E3 8 0

Economia, Gestão e Administração H1 16 0

Ciências Sócio-comportamentais H2 20 0

Ciências Jurídicas H3 21 0

Motricidade Humana H4 4 0

Inglês I1 10 0

Ciências e Tecnologias Militares 
(Artilharia)

TPO 60 0

(14 Items) 300 0

A14. Plano de estudos

Mapa II - - 1º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares, na especialidade de Artilharia

A14.1. Study programme:
Master in Military Sciences - Artillery

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st semester
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A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Matemática Geral I N1 Semestral 200 75 8 Curricular

Química Geral e de 
Explosivos

N2 Semestral 150 75 6 Curricular

Geografia M3 Semestral 100 45 4 Curricular

Metodologia da 
Comunicação

H2 Semestral 100 45 4 Curricular

Noções Fundamentais 
de Direito

H3 Semestral 150 45 6 Curricular

Inglês I I1 Semestral 50 45 2 Curricular

(6 Items)

Mapa II - - 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares, na especialidade de Artilharia

A14.1. Study programme:
Master in Military Sciences - Artillery

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Semestre

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Álgebra Linear N1 Semestral 150 75 6 Curricular

Introdução à 
Programação

N1 Semestral 150 45 6 Curricular

Organização Militar M1 Semestral 75 45 3 Curricular

Elementos de 
Armamento

M2 Semestral 100 45 4 Curricular

História de Portugal M4 Semestral 100 45 4 Curricular

Introdução às Ciências 
Sociais 

H2 Semestral 125 45 5 Curricular

Inglês II I1 Semestral 50 45 2 Curricular

(7 Items)
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Mapa II - - 3º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares, na especialidade de Artilharia

A14.1. Study programme:
Master in Military Sciences - Artillery

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Matemática Geral II N1 Semestral 175 75 7 Curricular

Topografia I N3 Semestral 150 60 6 Curricular

História Militar I M4 Semestral 100 30 4 Curricular

Táctica Geral e 
Operações Militares I

M1 Semestral 100 45 4 Curricular

Sociologia Militar H2 Semestral 100 45 4 Curricular

Sistemas 
Computacionais e de 
Comunicação

E3 Semestral 100 45 4 Curricular

Inglês III I1 Semestral 50 45 2 Curricular

(7 Items)

Mapa II - - 4º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares, na especialidade de Artilharia

A14.1. Study programme:
Master in Military Sciences - Artillery

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
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A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Física N2 Semestral 150 75 6 Curricular

Topografia II N3 Semestral 175 60 7 Curricular

Bases de Dados N1 Semestral 125 45 5 Curricular

Segurança da Informação, 
dos Sistemas de Informação 
e Ciberdefesa

E3 Semestral 100 45 4 Curricular

Noções Gerais de Direito 
Administrativo

H3 Semestral 125 60 5 Curricular

Inglês IV I1 Semestral 50 45 2 Curricular

(6 Items)

Mapa II - - 5º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares, na especialidade de Artilharia

A14.1. Study programme:
Master in Military Sciences - Artillery

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Probabilidades e Estatística N1 Semestral 150 75 6 Curricular

Logística M1 Semestral 100 45 4 Curricular

História Militar II M4 Semestral 125 45 5 Curricular

Introdução à Gestão H1 Semestral 150 45 6 Curricular

H3 Semestral 125 60 5 Curricular
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Noções Fundamentais de 
Ciência Política e Direito 
Constitucional

Organização do Terreno M1 Semestral 100 45 4 Curricular

(6 Items)

Mapa II - - 6º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares, na especialidade de Artilharia

A14.1. Study programme:
Master in Military Sciences - Artillery

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
6º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
6th semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Investigação Operacional N1 Semestral 150 75 6 Curricular

Gestão da Comunicação H2 Semestral 125 45 5 Curricular

Tática Geral e Operações 
Militares II

M1 Semestral 100 45 4 Curricular

Gestão de Recursos 
Humanos

H1 Semestral 150 45 6 Curricular

Direito Internacional 
Humanitário e dos 
Conflitos Armados

H3 Semestral 125 45 5 Curricular

Teoria Geral da Estratégia M3 Semestral 100 45 4 Curricular

(6 Items)

Mapa II - - 7º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares, na especialidade de Artilharia

A14.1. Study programme:
Master in Military Sciences - Artillery

A14.2. Grau:
Mestre (MI)
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A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
7º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
7th semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Ética e Liderança M3 Semestral 125 60 5 Curricular

Metodologia da Investigação 
Científica Aplicada ao Trabalho 
de Investigação Aplicada 

H2 Semestral 50 45 2 Curricular

Sistemas de Armas de 
Artilharia e Tiro I

M2 Semestral 225 105 9 Curricular

Táctica de Artilharia I M1 Semestral 175 60 7 Curricular

Balística M2 Semestral 75 45 3 Curricular

Inglês para Ambiente 
Operacional

I1 Semestral 50 30 2 Curricular

(6 Items)

Mapa II - - 8º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares, na especialidade de Artilharia

A14.1. Study programme:
Master in Military Sciences - Artillery

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
8º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
8th semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

ECTS
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Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

Observações / 
Observations (5)

Teoria das Relações 
Internacionais

M4 Semestral 125 60 5 Curricular

Administração e 
Finanças Públicas

H1 Semestral 100 45 4 Curricular

Sistemas de Armas de 
Artilharia e Tiro II

M2 Semestral 250 120 10 Curricular

Táctica de Artilharia II M1 Semestral 225 90 9 Curricular

Pedagogia da 
Educação Física

H4 Semestral 100 45 4 Curricular

(5 Items)

Mapa II - - 9º e 10º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares, na especialidade de Artilharia

A14.1. Study programme:
Master in Military Sciences - Artillery

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
9º e 10º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
9th and 10th semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Formação Geral Militar, 
Técnica e Táctica de 
Artilharia

TPO Semestral 750 525 30 Curricular

Estágio de Natureza 
Profissional 

TPO Semestral 750 455 30
Ou dissertação ou 
Trabalho de Projecto

(2 Items)

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Outros

A15.1. Se outro, especifique:
Regime de internato. Atividades letivas de carácter presencial obrigatório.
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A15.1. If other, specify:
Boarding School. Activities with mandatory presence.

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respetiva(s) Ficha(s) Curricular
(es) deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

TCOR (Doutor) Pedro Marquês de Sousa - Coord. Científico e TCOR ART Élio Santos - Diretor de Curso.

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

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

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III - Formação prática e Estágio na Escola das Armas (estrutura de formação do Exército).Não há 
protocolo.

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Formação prática e Estágio na Escola das Armas (estrutura de formação do Exército).Não há protocolo.

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
<sem resposta>

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

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

A17.2._TPO Art.pdf

A17.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes 
no período de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes 
nos estágios e períodos de formação em serviço.

Diretor de Ensino e Diretor de Curso (entidade primariamente responsáveis na AM) em ligação permanente 
com a Escola das Armas. A Formação decorre sob supervisão da AM, de acordo com o Regulamento do 
Tirocínio.

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service 
training periods.

Faculty Director and Course Director (entity primarily responsible in the Military Academy – AM) in 
permanent connection with the Arms School under supervision of the AM.

A17.4. Orientadores cooperantes

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

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

<sem resposta>

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

Nome / 
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>

Pergunta A18 e A20

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Nas infraestruturas da Academia Militar (do 1º ao 4º anos e no 5º ano durante a elaboração e defesa do 
trabalho de investigação aplicada); nas infraestruturas da Escola das Armas (FGMTT e LTA). O período do 
LTA poderá, em coordenação com a AM, ser em unidades da estrutura da componente operacional da 
Arma.

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._REGULAMENTO DE CREDITAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA AM.pdf

A20. Observações:

Os três primeiros anos letivos dos Ciclos de Estudos no Mestrado Integrado em Ciências militares nas 
especialidades de Infantaria, Artilharia e Cavalaria tem a estrutura curricular e os planos de estudos em 
comum. Esta organização visa a rentabilização de recursos (humanos, materiais e financeiros) atendendo 
ao rácio entre docentes e discentes e o aprofundamento das relações interpessoais dos discentes, aspeto 
de grande relevância no seu futuro como Oficiais em operações conjuntas. A escolha da especialidade 
ocorre no final do final do 3º ano letivo, sendo as unidades curriculares específicas do Ciclo de Estudos de 
Artilharia ministradas nos 4º e 5º anos.
A contabilização do corpo docente, contemplado neste Relatório de Auto Avaliação é relativa ao 2.º 
semestre do ano letivo de 2014/15 e o 1º semestre de 2015/16.

A20. Observations:

The first three scholar years of the Studies Cycle of the Integrated Master in Military Sciences in Infantry, 
Artillery and Cavalry have the curricular structure and studies plans in common. This organization aims at 
the good usage of resources (human, material and financial), given the ratio between professors and 
students and the strengthening of interpersonal relations of professors, aspect of great relevance in their 
future career as Officers. The selection of specialty is made in the end of the 3rd year, being the specific 
curricular units of the Artillery Studies Cycle given in the 4th and 5th years.
The teaching staff (faculty) report considered regards the 2nd semester of 2014/15 and the 1st emester of 
2015/16.

1. Objetivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
- Formar oficiais para os QP; habilitar ao exercício das funções que estatutariamente lhes são cometidas; 
conferir competências para cumprimento das missões do Exército; promover o desenvolvimento 
individual para o exercício de funções de comando, direção e chefia (Artº 2º do RAM); 
- Preparar quadros com competências e capacidade para comandar em situações de risco e de incerteza 
típicas do conflito armado, em resposta às exigências da defesa nacional; ministrar formação científica de 
base técnica e tecnológica, destinada a satisfazer as qualificações profissionais indispensáveis ao 
desempenho de funções técnicas da especialidade de Artilharia; assegurar a formação comportamental 
sustentada numa sólida educação militar, moral e cívica a fim de desenvolver qualidades de comando, 
direção e chefia inerentes à condição militar, preparação física e formação (Artº 5º do RAM);
- Desenvolver a capacidade de raciocínio autónomo, análise e síntese, com espírito crítico, flexível e 
criativo.

1.1. Study programme's generic objectives.
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- Form officers for the Permanent Boards (QP); enable the exercise of statutorily functions; provide 
competences to the accomplishment of Army's missions; promote the individual development for the 
exercise of functions of command, direction and leadership (Artº 2nd of RAM);
- Prepare boards with competences and capacity to command in situations of risk and uncertainty typical 
of the armed conflict, in response to the demands of national defense; provide scientific formation of 
technical and technological basis, in order to ensure the indispensable professional skills to perform 
Artillery technical functions; ensure the behavioral formation supported by a solid military, moral and civic 
education in order to develop qualities of command, direction and leadership inherent to the military 
condition, physical preparation and formation (Artº 5º of RAM);
- Develop the autonomous capability of thinking, analyses and syntheses, with open mind, flexibility and 
creativity.

1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da Instituição.
O Exército tem por missão principal participar, de forma integrada, na defesa militar da República, nos 
termos da Constituição e da lei, sendo fundamentalmente vocacionado para a geração, preparação e 
sustentação de forças e meios da componente operacional do sistema de forças.
Incumbe ainda ao Exército, nos termos da Constituição e da lei:
a) Participar nas missões militares internacionais necessárias para assegurar os compromissos 
internacionais do Estado no âmbito militar, incluindo missões humanitárias e de paz assumidas pelas 
organizações internacionais de que Portugal faça parte;
b) Participar nas missões no exterior do território nacional, num quadro autónomo ou multinacional, 
destinadas a garantir a salvaguarda da vida e dos interesses dos portugueses;
c) Executar as ações de cooperação técnico-militar nos projetos em que seja constituído como entidade 
primariamente responsável, conforme respetivos programas quadro;
d) Participar na cooperação das Forças Armadas com as forças e serviços de segurança, nos termos 
previstos no artigo 26.º da Lei Orgânica n.º 1 -A/2009, de 7 de julho, alterada pela Lei Orgânica n.º 6/2014, 
de 1 de setembro;
e) Colaborar em missões de proteção civil e em tarefas relacionadas com a satisfação das necessidades 
básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações;
f) Cumprir as missões de natureza operacional que lhe sejam atribuídas pelo Chefe do Estado-Maior-
General das Forças Armadas (CEMGFA);
Compete ainda ao Exército assegurar o cumprimento das missões reguladas por legislação própria.
O Exército executa atividades no domínio da cultura, designadamente de preservação e divulgação do seu 
Património.
Para cumprir a sua missão, organiza-se em armas, entre as quais a Artilharia e serviços com núcleos de 
conhecimentos especializados diferenciados.
O ciclo de estudos de Ciências militares na especialidade de Artilharia forma os quadros para o ingresso 
na profissão de oficial de Artilharia do Exército Português em conformidade com os cargos, atividades e 
tarefas imputáveis aos oficiais subalternos de Artilharia, previstos nos Quadros Orgânicos aprovados pelo 
General Chefe do Estado-Maior do Exército.

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

The Army has the main mission of participating, in an integrated way, in the military defense of the 
Republic, in the terms of the Constitution and the Law, being mostly oriented to the generation, preparation 
and support of the forces and means of the operational component of the forces system. 
The Army must also, in the terms of the Constitution and the Law:
a) participate in the international military missions necessary to ensure the international commitments of 
the State in the military domain, including humanitarian and peace missions undertaken by the 
international organizations of which Portugal is a member;
b) participate in missions outside the national territory, in an autonomous or multinational framework 
aiming to ensure the safeguard of the life and the interests of the Portuguese people;
c) carry out actions of technical-military cooperation in projects where the Army is constituted as primarily 
responsible entity, according to the respective programs;
d) participate in the cooperation of the Armed Forces with the security forces and services, in the terms 
established in article 26º of Organic Law nº 1-A/2009, of 7th of July, modified by Organic Law nº 6/2014 of 
1st of September;
e) cooperate in missions of civil protection and tasks related to the fulfillment of basic needs and 
improvement of the quality of life of the populations;
f) accomplish missions of operational nature assigned by the General Chief of Staff of the Armed Forces 
(CEMGFA);
The Army must also ensure the accomplishment of missions regulated by its own legislation.
The Army performs activities in the area of culture, notably heritage preservation and diffusion.
To accomplish its mission, it is organized in branches, like Artillery, and services with niches of 
differentiated specialized knowledge.
The study cycle of military sciences in Artillery specialty trains personnel for entry into the profession of 
Artillery Officer of the Portuguese Army, according to the positions, activities and tasks assigned to 
Artillery junior officers according to the staff requirements approved by the General Chief of Staff of the 
Army.
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1.3. Meios de divulgação dos objetivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
São realizadas periodicamente reuniões entre o corpo docente ao nível dos departamentos científicos e 
outras envolvendo também o corpo discente com o diretor de curso, coordenador científico e Comando da 
AM. Paralelamente, estão disponíveis para consulta nas plataformas: moodle; portal colaborativo da AM e 
sítio da Internet da AM. 

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
The objectives of the study cycle are referred to in the Ministerial Order nº 17608/2004 (2ª série) in 
conjugation with Army Chief of Staff Administrative Rule number 12819/2013, 24th September. These 
documents are available for consultation in the internet portal of the AM and present in the support 
documentation. They are simultaneously present in all promotional communication of the study cycle 
(addressed to students and potential students – during the course).

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudos, incluindo a sua aprovação, a 
revisão e atualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.

A Coordenação científica está a cargo do Tenente Coronel de Artilharia (Doutor) Pedro Marquês de Sousa 
que integra os conselhos científico, pedagógico e de Curso.
O Diretor de curso, Tenente Coronel de Artilharia Élio Teixeira dos Santos, constitui o principal elo de 
ligação entre o diretor de ensino e os alunos, sendo o mentor e oficial de ligação à arma e escola onde 
decorre o tirocínio.
A criação, suspensão, extinção, aprovação e modificação do ciclo de estudos é aprovada pelo MDN, por 
proposta do CEME e do CMDT AM, com parecer do Conselho Científico e Conselho Pedagógico da AM e 
do Conselho do Ensino Superior Militar. 
A revisão e atualização dos conteúdos programáticos são da responsabilidade do professor regente que 
envia relatório semestral ao Coordenador de SUC e este ao Chefe do departamento. 
A distribuição do serviço docente é realizada pelos departamentos e integrada pelo Departamento de 
Coordenação Escolar por semestre.

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval, 
the syllabus revision and updating, and the allocation of academic service.

The Scientific Coordinator is the Artillery Lieutenant Colonel (Doctor) Pedro Marqês de Sousa that 
integrates scientific, Pedagogic and Course Board. The Course Director, Artillery Lieutenant Colonel , Élio 
Teixeira dos Santos, is the main liaison between Education Director and students (cadets), he is also the 
liaison officer to branch school where the traineeship is held. Creation, suspension, extinction, approval 
and modification of the cycles approved by the MOD, by proposal of COS and of AM Commander (CDR), 
after consulting with Scientific Pedagogic Higher Military Education Board. Syllabus approved by CDR, 
after consulting Scientific Board. Distribution of teaching service is made by the departments. Professors 
prepare the semester reports and send them to the Section Coordinator, who reports to the Head of 
Department.

2.1.2. Forma de assegurar a participação ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão 
que afetam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

A participação ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão é assegurada a quatro 
níveis:
Em reuniões regulares do Cons. Científico, na análise dos objetivos do ciclo e nas linhas de investigação; 
No Cons. Científico e Cons. Pedagógico com as competências que lhe estão atribuídas, conforme a 
especificidade do assunto; Nos mecanismos previstos no Sistema de Garantia de Qualidade, envolvendo-
os intervenientes no processo de ensino-aprendizagem, nas suas vertentes; Nas Comissões de Auto 
Avaliação dos Ciclos de Estudos.
A participação na tomada de decisão é estimulada pelo comando da AM. Visa o alinhamento com os 
objetivos da instituição; reforçar a cultura organizacional, envolver os docentes nas atividades, 
reconhecer o desempenho e dinamizar as atividades de mobilidade e de comunicação interna, culminando 
na aprovação do plano estratégico.

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

The active participation of professors and students in decision making processes is ensured at four levels:
In regular meetings of the Scientific Board, in the analysis of objectives of the studies cycle and in the 
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research lines; In the Scientific Board and Pedagogic Board with the competences they are assigned for, 
according to the specificity of the subject; In the mechanisms existing in the Quality Guarantee System, 
including the intervenient in the teaching-learning process; In the Self-Assessment Commissions of the 
Studies Cycle.
The participation in the decision making process is stimulated by the AM commander. It aims at the 
alignment with the objectives of the institution; reinforce organizational culture, engage the professors in 
the activities, recognize performance and encourage mobility and internal communication activities, with 
the approval of the strategic plan. 

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
A AM possui uma política da qualidade, estabelecida no manual da qualidade e no plano da qualidade, os 
quais preconizam procedimentos a cumprir pelas várias áreas para implementar processos e 
procedimentos estabelecidos para avaliação da qualidade, enquadrados pelo GEPAQ, através da Secção 
de Avaliação e Qualidade.
A AM promove uma cultura de estímulo, motivação, envolvimento e melhoria continua em todos os 
escalões, atividades e projetos, estando abrangida pelo sistema geral de avaliação e acreditação do ensino 
superior, no respeito pelas especificidades do ensino superior público militar.
A AM apoia o sistema de garantia da qualidade numa estrutura composta pelo GEPAQ, pela Comissão de 
Avaliação Interna e pelas Comissões de Auto Avaliação para o Ciclo de Estudos. Em simultâneo, apoia-se 
nas áreas funcionais para a recolha de informação para a satisfação dos critérios da qualidade.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 
The AM adopts a policy of quality, established in the quality manual and quality plan, which define 
procedures to be followed by the several areas in the implementation of processes and procedures 
established for quality assessment, framed by the Head of the GEPAG, through the Assessment and 
Quality Section.
The AM promotes a culture of stimulation, motivation, commitment and continuous improvement in all 
echelons, activities and projects, in accordance with the general system of assessment and accreditation 
of higher education, and abiding by the specificities of military public higher education.
The AM supports the quality assurance system in a structure composed by GEPAQ, by the Commission of 
Internal Assessment and by the Self-Assessment Commissions for the Studies Cycle. Simultaneously, it is 
supported on functional areas to collect information compliant with the quality criteria.

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função 
na Instituição. 

A responsabilidade direta pelo Sistema de Garantia de Qualidade é do Chefe do GEPAQ, através da Seção 
de Avaliação e Qualidade (SAQ), a qual desenvolve a sua ação em coordenação com a DE e, no âmbito da 
avaliação da qualidade do ensino dos ciclos de estudos: (1) apresenta propostas para a acreditação e 
registo dos ciclos de estudos; (2) colabora com as comissões de autoavaliação; (3) representa a AM em 
fóruns do ensino superior e, na parte correspondente, nas ordens profissionais; (4) propõe e atualiza o 
plano e o manual da qualidade; (5) opera o sistema de garantia da qualidade, para o que desenvolve 
instrumentos de análise, propõe e monitoriza a melhoria dos processos de formação, através de inquéritos 
aplicados e nos relatórios periódicos; (6) garante o arquivo dos dados relativos aos indicadores e às 
avaliações efetuadas.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
The direct responsibility of the Quality Assurance System belongs to the GEPAQ, through the Assessment 
and Quality Section (SAQ), which develops its actions in coordination with the DE and, in the area of 
quality assessment of study cycle teaching: (1) presents proposals to the accreditation and registration of 
the study cycles; (2) cooperates with the self-assessment commissions; (3) represents the AM in higher 
education forums and in professional associations; (4) proposes and updates the quality plan and manual; 
(5) operates the quality assurance system to which it develops analysis tools, proposes and monitors the 
improvement of training processes, through applied inquiries and in periodic reports; (6) ensures the filing 
of data related to the indicators and to the assessments carried out.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de 
estudos. 

A principal fonte de recolha de informação para os ciclos de estudos é a elaboração de relatórios e 
inquérito, nomeadamente: inquéritos pedagógicos a Docentes, a discentes e sobre as UC; relatórios dos 
docentes relativos às UC, no final do semestre; relatórios de avaliação e de planos de melhoria, por parte 
dos Chefes de Departamento e Coordenadores Científicos, sendo integrados os contributos das lições 
aprendidas do Exército, sempre que seja pertinente.
A Avaliação interna tem em conta a informação recolhida para apresentar soluções para as 
vulnerabilidades e implementar medidas de melhoria. Externamente a avaliação é efetuada pela A3ES nas 
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suas visitas de auditoria. 
O acompanhamento é efetuado como descrito em 2.2.1. 

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

The main source to collect information to the studies cycle is the preparation of reports and inquiries 
notably: pedagogic inquiries to professor, to the students and concerning the Curricular Units, reports of 
the professor related to the Curricular Units, at the end of the semester; assessment reports and 
improvement plans, by the Heads of Departments and Scientific Coordinators; inquiries to former students 
and commanders of receptor units; contributions of lessons learnt at the Army integrated whenever 
adequate.
Internal assessment takes into consideration the information collected to present solutions to the 
vulnerabilities and implement improvement measures. Externally assessment is carried out by A3ES at the 
audit visits.
The follow-up is carried out as described in 2.2.1.

2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade 
http://www.academiamilitar.pt/images/ficheirosPDF/manual%20da%20qualidade_v02_2015.pdf

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

Os resultados são consolidados nos departamentos de ensino e nos relatórios da Qualidade. São 
analisados quanto á pertinência, periodicidade, operacionalização e recursos envolvidos. São depois 
propostas ações de melhoria a implementar no ano seguinte (conteúdos) ou bianualmente (de maior 
monta) e propostas ao comandante, para implementação, com a respetiva atribuição de responsabilidades. 
Todas as atividades realizadas no âmbito do ciclo de estudos são efetuadas nesta perspetiva, recorrendo 
para o efeito aos instrumentos previstos no sistema de qualidade. As conclusões obtidas na fase de 
monitorização servem de input para a introdução de alterações na atividade realizada, tendo em vista não 
só a melhoria das atividades, mas também a sua sistematização. Os resultados deste processo conduzem 
à identificação de boas práticas que, nos momentos e instâncias previstos para o efeito, contribuem para 
revisão dos conteúdos das UC e posteriormente refletidos no plano de estudos.

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 
Results are consolidated in the studies departments and in the Quality reports. They are analysed in terms 
of relevance, periodicity, operation and resources involved. Improvement actions are proposed for 
implementation in the following year (contents) or biannually (major) and submitted to the AM 
commandant, for implementation, with the respective assignment of responsibilities. All activities carried 
out in the domain of the studies cycle are carried out on this perspective, using the tools defined in the 
quality system. Conclusions obtained in the monitoring phase contribute to to the introduction of changes 
in the activity carried out, with a view to not only improving but also systematizing activities. The results of 
this process lead to the identification of good practices that, at the adequate moments and places, 
contribute to the review of the Curricular Units contents and are subsequently reflected on the syllabus.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
O Mestrado Integrado (MI), no seu formato Pós-Bolonha, foi acreditado pela A3ES em 2010. Este MI teve 
origem na licenciatura Pré-Bolonha em Ciências Militares na especialidade em Artilharia, com a duração de 
5 anos. Fruto da adoção do Tratado de Bolonha, este curso sofreu as devidas alterações em conformidade 
com os critérios da A3ES.
Em 2013 a alteração das estruturas curriculares e dos planos de estudos foi materializada através do 
despacho n.º 12819/2013 de 08 de outubro 2013 que decorreu da necessidade de melhorar a coerência face 
aos conteúdos de algumas UC de diferentes semestres adequando os conteúdos aos objetivos.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
The Integrated Master (MI), in its Post-Bologna format, was accredited by A3ES in 2010. This MI had origin 
in the Pre-Bologna degree in Military Sciences, Artillery, with 5 years duration. As a result from the 
adoption of the Bologna Treaty, this course suffered the adequate changes according to the A3ES criteria.
In 2013, the curricular structure and study plans change was materialized through the dispatch n.º 
12819/2013 of 08th of October of 2013, originated by the need of improving the coherence taking in account 
the contents of some curricular units of different semesters, suiting the contents to the objectives.
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3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

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

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities

Tipo de Espaço / Type of space
Área / Area 
(m2)

Auditórios/Auditoriums 1001

Bibliotecas/Libraries 699

Campo de Futebol/Soccer Field 5376

Gabinete Auxiliar/Auxiliary Offices 106

Gabinete de Reuniões/Meeting Offices 106

Gabinetes de Professores/Teachers Offices 566

Ginásio Desportivo Exterior/Outdoor Sports Gym 6045

Ginásios-Gimnodesportivos/Gyms 2311

Laboratório com Máquina de Ensaio da Tracção do Aço/Testing Machine With Traction Steel 37

Laboratório com Prensa de Ensaio do Betão/Testing Press of Concrete Laboratory 73

Laboratório de Electricidade/Electricity Laboratory 145

Laboratório de Física/Physics Laboratory 171

Laboratório de Hidráulica/Hydraulics Laboratory 156

Laboratório de Materiais de Construção/Building Materials Laboratory 134

Laboratório de Mecânica/Mechanical Laboratory 126

Laboratório de Química/Chemistry Laboratory 94

Laboratórios - Área Total/Laboratories - Total Area 936

Picadeiro/Riding Hall 4242

Piscina/Swimming Pool 1058

Sala de Informática/Computer Rooms 160

Salas de Aula/Classrooms 3361

Salas do Conselho Académico/Academic Council Rooms 260

Área aproximada Total da Academia Militar/Aproximate Total area of Military Academy 430000

Área aproximada da Sede - Lisboa/Aproximate area of headquarters - Lisbon 80000

Área aproximada do Aquartelamento da Amadora/Aproximate area of Amadora Quartering 350000

Laboratório de Simulação Tática/ Tactics Simulator Lab 105

Laboratório de Audiovisuais da Amadora/ Media Lab 256

1) Obsv: Estas instalações têm uma utilização transversal a todos os cursos ministrados na Academia 
Militar/These facilities have a use across all courses on Military Academy

0

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos 
didáticos e científicos, materiais e TICs).

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials
Número / 
Number

Cadeiras/Chairs* 1752

Computadores/Computers* 117

Mesas/Tables* 859

Projectores/Projectors* 46

Quadros Didax/Didax Boards* 46

Telas de Projecção/Projection Panels* 46

1) Obsv: Os equipamentos têm uma utilização transversal a todos os cursos ministrados na Academia 
Militar/The equipment has a use across all courses on Military Academy

0

2)* Estes equipamentos estão associados exclusivamente à docência e aos alunos/These equipments are 
associated exclusively to teaching and students

0
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3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
Decorrente da carta Erasmus+ atribuída à AM, estabeleceram-se acordos interinstitucionais com 
instituições de ES de outros países (França, Áustria, República Checa, Estónia, Polónia, Roménia e 
Inglaterra). Estes acordos visam numa 1ª fase (2014/16), enquadradas na ação chave 1 do programa 
ERASMUS +, a mobilidade de docentes, numa 2ª fase (2016/17), a mobilidade de discentes no âmbito da 
tese de mestrado (2º ciclo), e numa 3ª fase (2016/17 ou 2017/18) a frequência de semestre académico (1º 
ciclo). No âmbito da Cooperação Técnico Militar, a AM forma oficiais dos PLOP e Timor Leste que forem 
designados para a frequência de Mestrados integrados na AM. Nas relações bilaterais com Brasil, 
Espanha, EUA e França envia alunos para as academias destes países para realizarem trabalhos de 
pesquisa, formação de curta duração em áreas de ensino de interesse para a formação dos cadetes e 
participação em exercícios finais do ano académico, e professores para a lecionar matérias específicas.

3.2.1 International partnerships within the study programme.
Derived from the Erasmus+ charter granted to the AM, inter-institutional agreements have been established 
with higher education institutions of other countries (France, Austria, Czech Republic, Estonian, Poland, 
Romania and England). In a first phase (2014-16) these agreements, framed in the key action 1 of 
ERASMUS+ program, aim at the mobility of professors; in a 2nd phase (2016-17), the mobility of students 
in the domain of the preparation of the master thesis (2nd cycle) and in a 3rd phase (2016-17 or 2017-18) 
the attendance of the academic semester (1stcycle). In the domain of Military Technical Cooperation, AM 
trains officers of PALOP and East Timor designated to attend the Integrated Master’s Degree in AM. At the 
level of bilateral relations of Portugal with Brazil, Spain, USA and France, AM sends students to academies 
of those countries to carry out research works, short-term training in teaching areas of interest to training 
cadets and participation in final exercises.

3.2.2 Parcerias nacionais com vista a promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos, bem como 
práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.

A AM colabora com outros Estabelecimentos e ciclos de estudos, estabelecendo protocolos, 
nomeadamente na cedência de Docentes para ministrar Unidades Curriculares. São exemplo os docentes 
da AM que ministram UC na Escola Naval; na Academia da Força Aérea e no IESM. O ciclo de estudos em 
ciências militares na especialidade de Artilharia, destina-se a satisfazer as condições/requisitos 
necessários e estabelecidas no EMFAR (DL nº 34-A/90, de 24 de Janeiro) para o ingresso na categoria de 
oficial da Arma de Artilharia do Exército Português. O ensino ministrado é orientado para a vida 
profissional, para a criação, transmissão e difusão do saber específico e para o desenvolvimento da 
investigação aplicada na área científica do ciclo. Por outro lado, o Plano de Comunicação Especifico (PCE-
2014) promove a ligação às empresas, estimulando o seu envolvimento nas atividades da AM.

3.2.2 National partnerships in order to promote interinstitutional cooperation within the study programme, as 
well as the relation with private and public sector

AM cooperates with other Establishments and studies cycles, establishing protocols, notably to allow 
Professors to teach Curricular Units. As example, one may refer the AM professors that teach Curricular 
Units at Naval School, Air Force Academy and IESM (Military Higher Studies Institute). The studies cycle on 
military sciences, Artillery specialty is destined to satisfy the conditions/requirements necessary and 
established by EMFAR (DL nº 34-A/90, January 24th) for admission into the category of Portuguese Army 
Artillery officer. Teaching is oriented to professional life, to the creation, transmission and diffusion of 
specific knowledge and to the development of research applied to the scientific area of the cycle. On the 
other hand, the Specific Communication Plan (PCE-2014) promotes the connection to enterprises, 
stimulating their commitment to AM activities.

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
A AM, enquanto unidade orgânica do Instituto Universitário Militar (IUM) e com vista a estabelecer uma 
plataforma de cooperação reforçada, tem caminhado para a eliminação de redundâncias (recursos 
humanos e materiais) e contínua evolução dos saberes específicos, através de mecanismos de gestão e 
partilha. Neste sentido, destacam-se a criação de uma bolsa de professores doutores para as três 
academias (EN, AM e AFA) e IESM; harmonização dos Ciclos de estudos e partilha de instalações. 

3.2.3 Intrainstitutional colaborations with other study programmes.
The AM, as member of IUM and with a view to the establishment of the platform of reinforced cooperation, 
has been aiming at the elimination of redundancies (human and material resources) and to the continuous 
evolution of specific knowledge, through management and sharing mechanisms. In this sense, attention is 
drawn to the creation of a cadre of PhD professors for the three academies (EN, AM and AFA) and IESM; 
harmonization of the studies cycles and sharing of facilities.
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4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente 

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Ana Maria Carapelho Romão Leston Bandeira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Maria Carapelho Romão Leston Bandeira

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - António José Barreiros Telo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António José Barreiros Telo

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

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Fernando José Gautier Luso Soares 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando José Gautier Luso Soares 

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Florbela Henriques Balão Raabe

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Florbela Henriques Balão Raabe

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Leitor ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Jorge Manuel Dias Sequeira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Dias Sequeira

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - Ana Luísa Rodrigues Branco Correia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Luísa Rodrigues Branco Correia

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

Instituto Universitário Militar
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - João Paulo de Freitas Sousa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Paulo de Freitas Sousa

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - David Miguel Pascoal Rosado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
David Miguel Pascoal Rosado

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - Mário Manuel Queiroga Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Manuel Queiroga Pereira
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - Celso Jorge Pereira Freilão Braz

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Celso Jorge Pereira Freilão Braz

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - Pedro Alexandre Marcelino Marquês de Sousa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Alexandre Marcelino Marquês de Sousa

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

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Marco Paulo Machado Custódio

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marco Paulo Machado Custódio

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

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - Isabel Maria Henriques Caetano

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria Henriques Caetano

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Leitor ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Rui Manuel Proença Bonita Velez

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Manuel Proença Bonita Velez

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ricardo Alexandre de Almeida Gomes Cristo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ricardo Alexandre de Almeida Gomes Cristo

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

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - José Carlos Dias Rouco

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Carlos Dias Rouco

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - Paulo Alexandre Moreira Machado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Moreira Machado

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

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

Página 23 de 158ACEF/1516/16012 — Guião para a auto-avaliação

18-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=995079e8-dd53-19dd-fa60...



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

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

Mapa VIII - Nuno Miguel Pinto Jordão

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Miguel Pinto Jordão

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

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - Paulo Sérgio de Almeida Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Sérgio de Almeida Rodrigues

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

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - João Paulo Barreiros Pereira da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Paulo Barreiros Pereira da Silva

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

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - Élio Teixeira dos Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Élio Teixeira dos Santos

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

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - Ricardo Nuno Albuquerque Leite Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ricardo Nuno Albuquerque Leite Oliveira

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

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Leitor ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Olga Maria Oliveira Duarte

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Olga Maria Oliveira Duarte

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

Instituto Universitário Militar
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Luis Manuel Brás Bernardino

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luis Manuel Brás Bernardino

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

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - Eurico Manuel Curates Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eurico Manuel Curates Rodrigues

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
30

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

Mapa VIII - Pedro Daniel de Barros Gonçalves Meneses

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Daniel de Barros Gonçalves Meneses
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - Ana Bela Ribeiro da Costa Santos Bravo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Bela Ribeiro da Costa Santos Bravo

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

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Vítor Manuel Ferreira Lopes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Vítor Manuel Ferreira Lopes

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

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Página 27 de 158ACEF/1516/16012 — Guião para a auto-avaliação

18-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=995079e8-dd53-19dd-fa60...



Mapa VIII - Emanuel António Constantino Pinto

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Emanuel António Constantino Pinto

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

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - Carlos Alberto Rocha Afonso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Alberto Rocha Afonso

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

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - César Rodrigo Fernández

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
César Rodrigo Fernández

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Roberto Martins Mariano

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Roberto Martins Mariano

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - António Joaquim Olivença Galindro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Joaquim Olivença Galindro

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

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - Augusto José Pinto da Rocha Pinheiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Augusto José Pinto da Rocha Pinheiro

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

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar
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4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Carlos Manuel da Silva Caravela

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Manuel da Silva Caravela

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

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - Eduardo Jorge Martins Nunes da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eduardo Jorge Martins Nunes da Silva

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

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - Elisabete Sofia Nabais de Oliveira de Freitas e Menezes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Elisabete Sofia Nabais de Oliveira de Freitas e Menezes

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

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar
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4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Filipe José Loureiro Lopes Papança

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Filipe José Loureiro Lopes Papança

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

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - José António Travanca Lopes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José António Travanca Lopes

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - José Carlos Lourenço Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Carlos Lourenço Martins

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - José Fernandes Fontes Castelo Branco

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Fernandes Fontes Castelo Branco

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
40

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

Mapa VIII - Maria Manuela Martins Saraiva Sarmento Coelho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Manuela Martins Saraiva Sarmento Coelho

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Rui Manuel de Almeida Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Manuel de Almeida Ferreira
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente 
mencionada em A1):

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Rui Manuel Ferreira Venâncio Baleizão

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Manuel Ferreira Venâncio Baleizão

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - Marco Paulo Almeida de Rodrigues Gonçalves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marco Paulo Almeida de Rodrigues Gonçalves

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

Instituto Universitário Militar 

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Ensino Superior Militar (IESM)

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Manuel Nunes Maio Rosa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuel Nunes Maio Rosa

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - Jose Silvestre Serra da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jose Silvestre Serra da Silva

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

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Jorge Armando de Pinheiro Simão

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Armando de Pinheiro Simão

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
60
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José Antonio Matos Cercas Lopes Jacinto

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Antonio Matos Cercas Lopes Jacinto

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Leitor ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Hugo Alexandre das Neves Dias da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Hugo Alexandre das Neves Dias da Silva

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - Artur Manuel Vieira Saraiva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Artur Manuel Vieira Saraiva

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

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

Página 35 de 158ACEF/1516/16012 — Guião para a auto-avaliação

18-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=995079e8-dd53-19dd-fa60...



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

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

Mapa VIII - António José dos Santos Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António José dos Santos Martins

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

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - João Luís Rodrigues Leal

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Luís Rodrigues Leal

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

Mapa VIII - Nuno Correia Barrento de Lemos Pires

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Correia Barrento de Lemos Pires

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

Instituto Universitário Militar

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Academia Militar
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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

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

4.1.2 Mapa IX - Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

4.1.2. Mapa IX -Equipa docente do ciclo de estudos / Map IX - Study programme’s teaching staff

Nome / Name
Grau / 
Degree

Área científica / Scientific Area
Regime de tempo / 
Employment link

Informação/ 
Information

Ana Maria Carapelho Romão 
Leston Bandeira

Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

António José Barreiros Telo Doutor História 100 Ficha submetida

Fernando José Gautier Luso 
Soares 

Doutor Direito 100 Ficha submetida

Florbela Henriques Balão 
Raabe

Mestre Humanidades 100 Ficha submetida

Jorge Manuel Dias Sequeira Doutor Ciências Sociais e do Comportamento 100 Ficha submetida

Ana Luísa Rodrigues Branco 
Correia

Doutor Matemática e Estatística 100 Ficha submetida

João Paulo de Freitas Sousa Doutor Química-Física 100 Ficha submetida

David Miguel Pascoal Rosado Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

Mário Manuel Queiroga 
Pereira

Mestre
Ciências Militares, na especialidade de 
Infantaria

100 Ficha submetida

Celso Jorge Pereira Freilão 
Braz

Mestre
Ciências Militares, na especialidade de 
Cavalaria

100 Ficha submetida

Pedro Alexandre Marcelino 
Marquês de Sousa

Doutor História - Ciências Musicais Históricas 100 Ficha submetida

Marco Paulo Machado 
Custódio

Mestre
Engenharia Informática e de 
Computadores

100 Ficha submetida

Isabel Maria Henriques 
Caetano

Licenciado Humanidades 100 Ficha submetida

Rui Manuel Proença Bonita 
Velez

Doutor História Moderna e Contemporânea 100 Ficha submetida

Ricardo Alexandre de Almeida 
Gomes Cristo

Mestre Estratégia 100 Ficha submetida

José Carlos Dias Rouco Doutor Ciências empresariais 100 Ficha submetida

Paulo Alexandre Moreira 
Machado

Mestre
Ciências Sociais – Gestão da 
Formação Desportiva

100 Ficha submetida

Nuno Miguel Pinto Jordão Licenciado
Ciências Militares, na especialidade de 
Artilharia

100 Ficha submetida

Paulo Sérgio de Almeida 
Rodrigues

Mestre
Relações Internacionais: Segurança e 
Defesa

100 Ficha submetida

João Paulo Barreiros Pereira 
da Silva

Mestre Engenharia Mecânica Militar 100 Ficha submetida

Élio Teixeira dos Santos Licenciado
Ciências Militares, na especialidade de 
Artilharia

100 Ficha submetida

Ricardo Nuno Albuquerque 
Leite Oliveira

Licenciado Humanidades 100 Ficha submetida

Olga Maria Oliveira Duarte Licenciado Estudos Portugueses e Ingleses 100 Ficha submetida

Luis Manuel Brás Bernardino Doutor Relações Internacionais 100 Ficha submetida

Eurico Manuel Curates 
Rodrigues

Mestre Estratégia / Segurança e Defesa 30 Ficha submetida

Pedro Daniel de Barros 
Gonçalves Meneses

Mestre Ciências Militares 100 Ficha submetida

Ana Bela Ribeiro da Costa 
Santos Bravo

Doutor Economia 100 Ficha submetida

Vítor Manuel Ferreira Lopes Licenciado 100 Ficha submetida
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Ciências Militares, na especialidade de 
Artilharia

Emanuel António Constantino 
Pinto

Licenciado
Ciências Militares, na especialidade de 
Artilharia

100 Ficha submetida

Carlos Alberto Rocha Afonso Licenciado Engenharia e técnicas afins 100 Ficha submetida

César Rodrigo Fernández Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Roberto Martins Mariano Licenciado
Ciências Militares, na especialidade de 
Infantaria

100 Ficha submetida

António Joaquim Olivença 
Galindro

Mestre Engenharia Informática 100 Ficha submetida

Augusto José Pinto da Rocha 
Pinheiro

Licenciado Engenharia Militar 100 Ficha submetida

Carlos Manuel da Silva 
Caravela

Licenciado
Ciências Militares, na especialidade de 
Artilharia

100 Ficha submetida

Eduardo Jorge Martins Nunes 
da Silva

Licenciado
Engenharia Informática e de 
Computadores

100 Ficha submetida

Elisabete Sofia Nabais de 
Oliveira de Freitas e Menezes

Mestre Estudos Alemães 100 Ficha submetida

Filipe José Loureiro Lopes 
Papança

Doutor
Formação de professores/formadores e 
ciências da educação

100 Ficha submetida

José António Travanca Lopes Doutor Engenharia e técnicas afins 100 Ficha submetida

José Carlos Lourenço Martins Doutor
Informática (Tecnologias e Sistemas de 
Informação)

100 Ficha submetida

José Fernandes Fontes 
Castelo Branco

Doutor Ciências Políticas 40 Ficha submetida

Maria Manuela Martins 
Saraiva Sarmento Coelho

Doutor Gestão 100 Ficha submetida

Rui Manuel de Almeida 
Ferreira

Mestre Matemática e estatística 100 Ficha submetida

Rui Manuel Ferreira Venâncio 
Baleizão

Mestre Segurança e Defesa 100 Ficha submetida

Marco Paulo Almeida de 
Rodrigues Gonçalves

Licenciado Ciencias Militares 100 Ficha submetida

Manuel Nunes Maio Rosa Mestre
Ciências Militares, na especialidade de 
Infantaria

100 Ficha submetida

Jose Silvestre Serra da Silva Doutor Engenharia e Técnicas Afins 100 Ficha submetida

Jorge Armando de Pinheiro 
Simão

Doutor Ciência Política 60 Ficha submetida

José Antonio Matos Cercas 
Lopes Jacinto

Licenciado
Línguas e Literaturas Modernas – 
Estudos Ingleses e Alemães

100 Ficha submetida

Hugo Alexandre das Neves 
Dias da Silva

Licenciado Direito 100 Ficha submetida

Artur Manuel Vieira Saraiva Licenciado Ciencias Militares Administração Militar 100 Ficha submetida

António José dos Santos 
Martins

Licenciado Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida

João Luís Rodrigues Leal Doutor
História, Defesa e Relações 
Internacionais

100 Ficha submetida

Nuno Correia Barrento de 
Lemos Pires

Doutor
História, Defesa e Relações 
Internacionais

100 Ficha submetida

5230

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes 
ETI)

4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

4.1.3.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff

Corpo docente próprio / Full time teaching staff
Nº / 
No.

Percentagem* / 
Percentage*
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Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time 
teachers:

51

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

4.1.3.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching 
staff

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching 
staff

ETI / 
FTE

Percentagem* / 
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD 
(FTE):

2100

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

4.1.3.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI / 
FTE

Percentagem* / 
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do 
ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the study 
programme (FTE):

1100

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas 
fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional 
experience and competence, in the main areas of the study programme (FTE):

1930

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

4.1.3.4. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning 
dynamics

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

Percentagem* / 
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período 
superior a três anos / Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three 
years:

4200

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

830

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente 
atualização

A avaliação do desempenho do pessoal docente apoia-se no "Regulamento de Avaliação do Desempenho 
dos Docentes da Academia Militar (RADDAM)" sendo aplicado individualmente e nos períodos estipulados 
por Lei, a cada docente. Este tem reflexo operacional na distribuição de serviço docente (aprovado por 
Despacho do Comandante da AM, conforme estabelecido no artº 11, ponto 2 al. c), da portaria n.º 22/2014 
de 31 de janeiro - Regulamento da AM), permitindo quantificar o desempenho docente nas suas múltiplas 
vertentes.
O Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes apoia-se no Conselho Coordenador de 
Avaliação e dos Avaliadores (CCAA), o qual elabora os estudos e prepara os processos, apoiando-se nos 
critérios estabelecidos, para apoio à decisão da avaliação docente.
Paralelamente, a avaliação da atividade pedagógica é também efetuada pelo Sistema de Garantia da 
Qualidade, recorrendo quer a normas de boas práticas (NEP); quer aplicação de inquéritos pedagógicos 
aos alunos, sobre o funcionamento das Unidades Curriculares; quer pelo processo de 
avaliação/supervisão do ensino por parte dos chefes de departamento, coordenadores ou diretores de 
curso.

Página 39 de 158ACEF/1516/16012 — Guião para a auto-avaliação

18-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=995079e8-dd53-19dd-fa60...



4.1.4. Assessment of teaching staff performance and measures for its permanent updating
The assessment of professors’ performance is based on "Regulamento de Avaliação do Desempenho dos 
Docentes da Academia Militar (RADDAM – Regulation for the assessment of Military Academy professors’ 
performance), being applied individually to each professor in such periods as established by Law. This has 
an operational reflex on the distribution of service to professors (approved by Order of the AM 
Commandant, in accordance with article 11, paragraph 2 c), of ordinance nº 22/2014 of 31st of January – 
AM Regulation), enabling to quantify the performance of professors in their multiple aspects.
The Regulation for Professors’ Performance Evaluation is based on the Conselho Coordenador de 
Avaliação e dos Avaliadores (Coordinator Board for Assessment and Evaluators - CCAA), which prepares 
studies and defines processes, based on the established criteria for support to the decision of the 
professor’s assessment. 
Simultaneously, the assessment of the pedagogical activity is also carried out by the Sistema de Garantia 
da Qualidade (Quality Assurance System), using the good practice rules (SOP), pedagogical inquiries 
made to students about the functioning of the Curricular Units, and also by teaching 
assessment/supervision by the heads of department, coordinators and course directors.

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://www.academiamilitar.pt/images/ficheirosPDF/desp%20n%20139ceme15_regulamento%20da%

20avaliao%20do%20desempenho%20dos%20docentes%20da%20academia%20militar.pdf

4.2. Pessoal Não Docente 

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
Concurso de Admissão – 3
Bibliotecas – 5
Apoio à Coordenação e planeamento – 3
Apoio administrativo/secretariado – 8
Gestão de Espaços e Apoio às salas de aulas – 5
Técnicos de Laboratório – 2
Tradutora – 1

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
Admission – 3
Libraries – 5
Support to coordination and planning – 3
Administrative support / secretariat – 8
Spaces management and Support to the classrooms – 5
Laboratory Technicians – 2
Translator - 1

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
4º ano de escolaridade – 1
9º ano – 5
12º ano – 13
Bacharelato (pré Bolonha) – 2
Licenciatura – 4
Mestrado – 2

4.2.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
4th grade – 1
9th grade – 5
12th grade – 13
Baccalaureate (pre-Bologna) – 2
Licentiate degree – 4
Master degree - 2

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 
pessoal não docente Militar é avaliado ao abrigo dos procedimentos constantes do Estatuto dos Militares 
das Forças Armadas (EMFAR).
O pessoal não docente Civil é avaliado ao abrigo dos procedimentos constantes do Sistema Integrado de 
Avaliação do Desempenho da Administração Pública (SIADAP). 

4.2.3. Procedures for assessing the non-academic staff performance. 
Military Staff (others than professors) is assessed according to the procedures referred in the Armed 
Forces of Military Regulation (EMFAR). 
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Civilian Staff (others than professors) is assessed according to the procedures referred in Sistem of 
Integrated Evaluation of Public Administration Performanc (SIADAP).

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
A instituição promove cursos de formação avançada, com especial incidência nas tecnologias 
informáticas, comunicação, secretariado e formação militar (direcionada para militares), para melhoria de 
competências militares, de organização e gestão de processos. Anualmente é feito o levantamento das 
necessidades de formação do pessoal não docente e elaborado um Plano Anual de Formação que abrange 
quer necessidades técnicas específicas (inglês, secretariado, softwares vários, entre outros) quer 
necessidades ao nível da formação comportamental (team building, liderança, gestão de projetos, 
informática; secretariado; Arquivo e Documentação; entre outros). Estas necessidades são integradas 
com o plano de formação do Exército e da GNR, publicado pelo Comando de Instrução e Doutrina (EXE) e 
pelo Comando da Formação (GNR). Estes cursos estão publicitados no sítio do Exército e da GNR, 
podendo ser consultados no seio das instituições, sendo também dados a conhecer aos funcionários.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non-academic staff. 
The institution promote courses of advanced formation, with particular incidence on Technologies linked 
to computers, communication, secretariat and military formation (oriented to the military staff) for 
improvement of the military competences, organization and process management. Annually a report is 
made of the needs for formation of staff other than professors and a Formation Annual Plan is elaborated 
covering either the specific technical needs (English, secretariat, software, among others) or needs at the 
level of behavioral formation (team building, leadership, project management, computers, secretariat, filing 
and documentation, among others). These needs are integrated with the Army Formation Plan, published 
by the Formation Board. These courses are announced in the Army site and may be consulted in the 
institutions and diffused to the personnel..

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género e idade

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Feminino / Female 4.8

Masculino / Male 95.2

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 46.7

20-23 anos / 20-23 years 47.5

24-27 anos / 24-27 years 5.6

28 e mais anos / 28 years and more 0

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso)

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular 
year (current academic year)

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 31
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2º ano curricular 25

3º ano curricular 12

4º ano curricular 6

5º ano curricular 10

84

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One 
before the last year

Último ano/ 
Last year

Ano corrente / 
Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 23 28 31

N.º candidatos 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase 
candidates

164 352 378

Nota mínima do último colocado na 1ª fase / Minimum 
entrance mark of last accepted candidate in 1st fase

143.5 126 135

N.º matriculados 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase 
enrolments

14 20 15

N.º total matriculados / Total no. enrolled students 23 28 31

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

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

Ver A.20.

5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the students’ distribution 
by the branches) 

See A20.

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem 

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos 
estudantes. 

O Acompanhamento dos alunos é efetuado em proximidade pela estrutura do Corpo de Alunos; do Diretor 
de curso, e da secção de apoio psicopedagógico/GEPAQ, no apoio, aconselhamento e orientação, e 
resposta às necessidades de informação e aconselhamento aos alunos. Os diretores de curso, em 
contacto direto com os alunos, estabelecem a ligação com o corpo docente; identificam eventuais 
problemas; tentam resolvê-los mediante ações concertadas que permitam o melhor sucesso académico, e 
a formação integral do aluno. Por outro lado, a secção de apoio psicopedagógico/GEPAQ presta, ainda, o 
apoio psicológico, de aconselhamento e de formação em gestão do tempo, estratégias de estudo que 
favorecem o sucesso académico.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
Students monitoring is carried out in proximity by the structure of the Corps of Cadets, the Course Director 
and the Psychology Section/GEPAQ, by means of support, counseling and guidance, and in response to 
the needs for students’ information and counseling. The Course Directors, in direct contact with the 
students, establish the connection with the faculty, identify eventual problems, and try to resolve those 
problems through concerted actions that permit the best academic success and the comprehensive 
training of the student. On the other hand, the psychology section/GEPAQ gives also psychological 
support, time management counseling and training, and study strategies that promote the academic 
success.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
A Secção de apoio de de Psicopedagogia/GEPAQ, em coordenação com o Corpo de Alunos (CAl), 
promove ações de socialização dos novos alunos e sessões de acolhimento onde estão os alunos, 
docentes, funcionários, onde é disponibilizado a todos os alunos um Manual de Acolhimento com 
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informações relevantes.
Após o ingresso, os alunos são integrados na estrutura do CAl, que os acolhe, integra e lhes dá as 
primeiras orientações. O CAl enquadra os novos alunos com os alunos dos anos subsequentes, 
facilitando os seus processos de adaptação, integração, trabalho, organização e estudo. O diretor de curso 
exerce também um papel muito relevante na ponte entre os órgãos de comando da AM, o corpo docente e 
os alunos, antevendo ou prevenindo eventuais problemas, detetando-os precocemente, procurando 
encontrar estratégias conjuntas com alunos, docentes no sentido de os resolver.
Participação em eventos na comunidade académica: Bênção das pastas, torneios Universitários (FADU) e 
Interacademias.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
The Psychopedagogy support section / GEPAQ, in coordination with the Students Board promotes 
socialization of new students and reception sessions in which students, professors, personnel are present, 
where students receive a Reception Manual with the most relevant information.
Students are integrated in the Student Board structure that receives them, integrates them and gives them 
the first orientations. Students Board integrates the new students with the older ones, facilitating their 
process of adaptation, integration, work, organization and study. The course director exercises also a very 
relevant role as a bridge between the AM command organs, the professors board and the students, 
preventing eventual problems, detecting them in an early phase, finding joint strategies with students and 
professors in the sense of reaching a solution.
Students participates on academic comunity Events per e.g. graduation ceremony and university sports 
championchip.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
Não aplicável.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
Not applicable.

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo 
ensino/aprendizagem. 

Os chefes de departamento (por secção de unidade curricular) e os coordenadores científicos (por ciclo de 
estudos), recebem os relatórios dos regentes, com propostas de melhoria das UC’s, integrando-os. O 
processo de melhoria deverá refletir as ações corretivas a introduzir nas Unidades Curriculares e nos 
ciclos de estudos. Os principais responsáveis pela implementação das melhorias no ciclo são os 
coordenadores científicos. As ações corretivas são materializadas em relatório e submetidas para 
aprovação do comandante da AM e posterior implementação.
No âmbito do SIGQ, os inquéritos de satisfação a docentes e discentes são vertidos num relatório síntese 
do GEPAQ que identifica pontos fortes, fracos e oportunidades de melhoria, bem como propostas ao 
comandante da AM.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
Chiefs of Department (by curricular unit section) and scientific coordinators (by studies cycle) receive the 
reports from the regents, with proposals for curricular units improvements, and integrating them. The 
improvement process should reflect the corrective actions to be introduced in the curricular units and 
studies cycles. The main responsible for the implementation of the improvements in the cycle are the 
scientific coordinators. The corrective actions are materialized in report and submitted to the approval of 
the AM commander and implemented in a later phase. In SIGQ area, the satisfaction inquiries to professors 
and students are converted into a synthesis report of GEPAQ that identifies the strong aspects and 
vulnerabilities as well as improvement opportunities and proposals to the AM commander.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
No âmbito da mobilidade internacional foi criado em 2012-2013 o Gabinete de Relações Internacionais/GC 
da AM, com a finalidade de apresentar propostas que visem reforçar o nível de internacionalização da AM, 
acompanhar todas as atividades de internacionalização da AM, promover encontros sociais e culturais, 
com o intuito de facilitar a integração dos docentes e discentes estrangeiros, atualizar a página da Internet 
no que respeita à internacionalização e implementar, ligando-se às estruturas responsáveis, os programas 
ERASMUS+ e outros resultantes de acordos internacionais na AM.
A AM é membro do programa carta ERASMUS+ desde o ano de 2014. Tem acordos com outras academias 
militares estrangeiras no sentido de facilitar a mobilidade internacional dos seus discentes e docentes.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
In the field of international mobility, the International Relations Office/AM CG was created in 2012-2013, 
with the purpose of presenting proposals that aim to reinforce the internationalization level of the AM, 
monitor the internationalization of all the AM activities, promote social and cultural meetings, in order to 
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facilitate the integration of foreign professors and students, update the internet page in regards to the 
internationalization, and implement in the AM, in connection with the relevant structures, the ERASMUS+ 
program and others resulting from international agreements.
The AM is member of the ERASMUS+ charter program since 2014. It has agreements with other foreign 
military academies with regard to facilitating the international mobility of professors and students.

6. Processos

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

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

A formação académica, ética, comportamental e física, orienta para o comando e liderança em contexto 
militar e consubstancia um ensino multidimensional e abrangente. Uma componente da formação muito 
relevante é a da formação física, ética, comportamental e orientada para o comando e liderança em 
contexto militar. O curso assenta ainda em conhecimentos de carácter científico e tecnológico e 
conhecimentos gerais/transversais com carácter multidimensional, o que consubstancia um ensino que se 
poderá classificar como abrangente. Comandar, Investigar, Planear, Gerir e Executar são competências 
específicas suportadas por conhecimentos científicos decorrentes das matérias transmitidas. Pensar de 
forma lógica e abstrata, saber aprender e saber fazer, são competências gerais do perfil formativo. O grau 
de cumprimentos dos objetivos é medido em três níveis: 1) ao nível das várias UC, recorrendo a 
metodologias de avaliação que permitem a aferição dos conhecimentos e competências adquiridos; 2) ao 
nível da coordenação de curso e enquadrada no sistema interno de garantia de qualidade, validando os 
resultados obtidos pelo ciclo de estudos; 3) Ao nível do sistema interno de avaliação do Exército e de 
lições aprendidas, identificando eventuais vulnerabilidades na formação dos futuros profissionais, 
passiveis de ser resolvidas ou minoradas a montante (na AM).

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

The academic, ethics, behavioral and physical formation orients to command and leadership in military 
context and consolidates a muldimensional wide teaching. Command, research, plan, manage and perform 
are specific competences supported by scientific knowledge derived from the matters transmitted. 
Thinking logically and abstractly, to know how to learn and how to make are general competences of 
formative profile. The degree of accomplishment of the objectives is measured at three levels: 1) at the 
level of the several curricular units, using assessment methodologies that permit to evaluate knowledge 
and competences acquired; 2) at the level of course coordination and according to the intern system of 
quality guarantee, validating the results obtained by the studies cycle; 3) At the level of the assessment 
internal system of the Army and lessons learned, identifying eventual vulnerabilities in the formation of 
future professionals that may be solved or minimized (in the AM). 

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

Os processos, os procedimentos relativos a alterações a introduzir, bem como as atribuições de cada 
interveniente, a documentação e prazos, encontram-se prescritos numa Norma de execução Permanente 
(NEP) da AM - 521/1 de 20nov13.
A revisão curricular e consequente atualização científica acontece a dois níveis e em dois momentos 
distintos:
- No final da lecionação de cada UC, momento em que o docente submete o relatório da UC, apresentando 
propostas de melhoria, tanto nas metodologias de ensino, aprendizagem e conteúdos programáticos. As 
propostas são posteriormente apresentadas e validadas pela coordenação do ciclo de estudos, em 
Cons.Cient. e Cons. Pedag.
- Anualmente, em função dos relatórios de feedback dos coordenadores dos Cursos; docentes e alunos, é 
avaliada a situação e são elaboradas, quando necessário e pertinente, propostas de revisão curricular.

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

The processes, procedures related to alterations to be introduced as well as the responsibilities of each 
stakeholder, documentation and deadlines are discrived in SOP 521/1 of nov 20th 2013.
Curricular revision and consequent scientific update happens at two levels and two distinct moments:
-In the end of teaching each curricular unit, moment in which the professor submits the curricular unit 
report, presenting improvements proposals, either at the level of teaching and learning methodologies, or 
at the level of syllabus. These propositions are later presented and validated by the studies cycle 
coordination, in Scientific and Pedagogic Boards.
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-Annually, in function of the feedback reports of Courses coordinators, professors and students, the 
situation is evaluated and, when pertinent and necessary, curricular revision proposals are presented.

6.2. Organização das Unidades Curriculares 

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - N111 Matemática Geral I

6.2.1.1. Unidade curricular:
N111 Matemática Geral I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Luísa Rodrigues Branco Correia 75 TC ( 5 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

Ao concluir esta unidade curricular o estudante deverá dominar os conceitos, técnicas básicas de 
geometria analítica, em particular: Saber classificar ângulos e triângulos, identificar os pontos notáveis de 
um triângulo, saber trabalhar com os conceitos trigonométricos fundamentais, saber determinar 
coordenadas na reta, no plano e no espaço, saber determinar equações de retas e identificar a posição 
relativa de duas retas. Por outro lado, este curso ensina os conceitos e técnicas básicas de análise 
matemática, em particular o estudante aprenderá: generalidades sobre funções reais de variável real, 
funções elementares e transcendentes; a determinar limites, a identificar funções contínuas; regras de 
derivação, e a esboçar um gráfico de uma função.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Upon completion of this course the student should master the concepts, basic techniques of analytic 
geometry, in particular: know classifying angles and triangles, identify notable points of a triangle, how to 
work with the basic trigonometric concepts, know determine coordinates on the line, the plan and space, 
able to determine equations of lines and identify the relative position of two lines. On the other hand, this 
course teaches the basic concepts and techniques of mathematical analysis, in particular the student will 
learn: generalities about real functions of real variable, elementary and transcendental functions; to 
determine limits, to identify continuous functions; derivation rules, and to sketch a graph of a function.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Tema 1: Geometria Analítica: classificação de ângulos e triângulos; semelhança de triângulos e 
consequências; conceitos trigonométricos; Coordenadas na reta, no plano e no espaço; Vetores e normas; 
retas e planos.
Tema 2: Funções reais de variável real: conceito de função; funções reais de variável real – generalidades; 
funções elementares; funções transcendentes. 
Tema 3: Limites, continuidade e diferenciabilidade: limites, propriedades, limites notáveis; continuidade e 
o teorema de Bolzano; regras de derivação, estudo da variação das funções e teoremas fundamentais

6.2.1.5. Syllabus:
Topic 1: Analytic Geometry: classification of angles and triangles, similar triangles and consequences; 
trigonometry; coordinates on the line, in the plane and in space; vectors and norms; lines and planes.
Topic 2: Real functions of one variable: the concept of function, real functions of one variable - 
generalities; elementary functions, transcendental functions.
Topic 3: Limits, continuity and differentiability: limits, properties, remarkable limits, continuity and the 
theorem of Bolzano; derivation rules, study the variation of functions and fundamental theorems, sketch 
the graph of a function.

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

O programa contempla os pontos essenciais num ensino a nível internacional de disciplinas com o mesmo 
objectivo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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The syllabus takes in account the main points at an international level for courses with the same scope.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conhecimentos teóricos serão transmitidos e discutidos semanalmente, motivados com exemplo. 
Estes conhecimentos serão sedimentados através de casos particulares estudados em exercícios 
práticos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical knowledge will be transmitted and discussed weekly, motivated by examples. This knowledge 
will be sedimented through particular cases studies in practical exercises.

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

A exposição teórica dá a conhecer aos alunos os resultados e técnicas fundamentais, que são depois 
aplicadas na resolução dos problemas nas aulas teórico-práticas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the lectures the students get to know the main results and techniques, which are then applied to solve 
the problems in the examples classes.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• CORREIA, Ana Luísa, Matemática Geral I: Texto de Apoio a fornecer na plataforma Moodle.
• SARRICO, Carlos, Análise Matemática, Col. Trajectos Ciência nº 4, Gradiva, Lisboa, 1999

Mapa X - N223 Quimica Geral e de Explosivos

6.2.1.1. Unidade curricular:
N223 Quimica Geral e de Explosivos

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Paulo Sousa - ( 5 TC x 15 semanas) = 75 TC

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

- Compreensão da estrutura, propriedades e transformação da matéria em geral.
- Identificar a presença de espécies ácidas e bases presentes numa solução.
- Compreender o equilíbrio químico
- Compreender a cinética de uma reação.
- Dominar as aplicações dos materiais explosivos para fins bélicos e civis.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Understand the structure, properties and matter transformation in general.
- Identify the presence of acidic species and bases present in a solution.
- Understand the chemical balance.
- Understand the kinetics of a reaction.
- Master explosives applications for military and civilian purposes.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I - Constituição Química dos Materiais
1 – Introdução: Electrões sujeitos a condições fronteira. Dualidade onda-corpúsculo e modelo quântico do 
átomo.
2 – Átomos polielectrónicos . Orbitais, energia e regras de preenchimento. 
3 – Modelo da Teoria das Orbitais Moleculares. 
5 – Forças intermoleculares e propriedades dos compostos moleculares . Forças de van der Walls e 
ligação de hidrogénio. Propriedades de compostos moleculares.
6 – Equilíbrio químico. Equílibrio ácido-base, reações de precipitação e de oxidação-redução
7 - Cinética química. 
II – Química dos Explosivos
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8 – Noções de química orgânica Compostos orgânicos saturados e insaturados. Derivados de benzeno, 
ésteres, acetonas e compostos picrícos.
9 – Estrutura e composição dos compostos explosivos . 
10 – Reações de oxidação. 
11 – Estimativa das propriedades dos explosivos .
12 – Explosivos energéticos. 

6.2.1.5. Syllabus:
Part I – Materials Chemical Constitution
1 – Introduction: Electrons under boundary conditions 
2 – Polielectronic Atoms 
3 – Molecular Orbitals Theoretical Model 
4 – Poliatomic Molecules 
5 – Intramolecular Strengths and Properties of Molecular Compounds 
6 – Chemical Equilibrium 
Part II – Explosives Chemistry
8 – Organic Chemistry Nomenclature 
9 – Structure and Composition of Explosive Compounds 
10 – Oxidation Reactions 
11 – Estimating the Explosives Properties .
12 – Energetics Explosives 

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

Na primeira parte da disciplina é ministrado conhecimentos que permitem aos alunos compreender as 
propriedades físico-químicas dos materiais e sua aplicação militar. No segundo bloco são ministrados 
conhecimentos sobre Química dos Explosivos, fornecendo-se as bases de conhecimentos das 
propriedades físico-químicas dos materiais explosivos para aplicação ao longo da sua vida profissional.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Within the first part of the course it is ministered solid knowledgements about the physical-chemistry 
properties concerning the matter. In the second part it’s explained to the students the main phycal-
chemistry properties of the explosives materials that it will help in the professional carrier.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método dedutivo e interativo com recurso a transparências e datashow. Os alunos serão motivados para a 
pesquisa de temas a debater durante as aulas teóricas e práticas. A aprendizagem far-se-á de forma 
contínua e com uma monitorização dos conhecimentos que vão sendo assimilados no decurso da 
disciplina.
A avaliação consiste na realização de duas provas de avaliação de conhecimentos com uma ponderação 
de 50% para a classificação final, 30% para a realização dos relatórios dos trabalhos laboratoriais e 20% 
para o desempenho e avaliação contínua em contexto de sala de aula e monografia. A monografia consiste 
na realização de um trabalho de pesquisa sobre as temáticas a abordar em cada um dos blocos de matéria.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Its used the model of exposition and interactive using the datashow equipment. The students are strongly 
encouraged to search (via internet) the classes subjects either on the theoretical, exercises and lab 
classes. The learning procedure is based on a continues encouragement towards the subjects taught 
within the course.
The evaluation consists on two theoretical and practical tests for both parts of the matter contributing with 
50% for the final grade. 30% is for the labs experiments and consequent reports for each lab experiment. 
20% is left for the individual class performance as well as for the writing of a monograph focused on the 
subjects taught during the course.

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

A metodologia de ensino será acentuadamente interativa com consulta à internet sobre os tópicos 
lecionados em cada aula, permitindo aos alunos uma melhor assimilação dos conhecimentos por forma a 
atingir os objetivos propostos. As aulas teórico-práticas e as aulas de laboratório permitirão uma 
aprendizagem contínua da matéria lecionada. Todas as semanas serão ministradas aulas de resolução de 
exercícios e aulas laboratoriais cobrindo a matéria lecionada nas aulas teóricas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are mainly interactive with consultation of internet sites on the subjects 
teached in each theoretical class aiming a better understanding of the subjects to achieve the goals of 
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each topic covered in the classes. The problems and laboratory classes allow to the students a better 
clarification of the subjects covered in the classes. During the Semester, every week, the problems 
resolution and lab classes will cover the subjects teached in the theoretical classes for a better 
achievement of the main goal of the class.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1 – “Química”, Raymond Chang, McGraw Hill, 1995.
2 – “Nomenclatura de Compostos Orgânicos”, L.S. Campos e M. Mourato, Escolar Editora, 1999.
3 – “Corrosão”, V. Gentil, Guanabara Dois, 1982.
4 – “Explosives Engineering”, P.W. Cooper, Wiley-VCH, 1996.
Bibliografia Complementar:
1 – “Fundamentals of Analytical Chemistry”, D.A. Skoog, D.M. West e F.J. Holler, Sunders College 
Publishing, 1992. 
2 – “Handbook of Chemistry and Physics”, CRC Press, 1977.

Mapa X - M321 Geografia

6.2.1.1. Unidade curricular:
M321 Geografia

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Dias Sequeira - 45 TC (3 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Ricardo Alexandre Cristo - 45 TC (3 TC x 15 semanas)
Rui Manuel Proença Bonita Velez - 45 TC (3 TC x 15 semanas)

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

OA1 - Reconhecer a evolução da Geografia;
OA2 - Definir Geografia;
OA3 - Definir Geografia Física e Humana;
OA4 - Caracterizar e Identificar os Fatores geográficos;
OA5 - Caracterizar o Oceano Glaciar Ártico;
OA6 - Caracterizar o Oceano Atlântico;
OA7 - Caracterizar o Oceano Índico;
OA8 - Caracterizar o Oceano Pacífico;
OA9 - Caracterizar o Oceano Glaciar Antártico;
OA10 - Caracterizar o Continente Europeu;
OA11 - Caracterizar o Continente Americano;
OA12 - Caracterizar o Continente Africano;
OA13 - Caracterizar o Continente Asiático;
OA14 - Caracterizar a Oceânia;
OA15 – Caracterizar o Espaço Estratégico de interesse Nacional Permanente de Portugal (de acordo com o 
CEDN);

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 - To recognize the evolution of Geography.
LO2 - Set Geography.
LO3 - Set Physical and Human Geography.
LO4 - Characterize and identify the geographic factors.
LO5 - Characterize the Arctic Ocean Glacier.
LO6 - Characterize the Atlantic Ocean.
LO7 - Characterize the Indian Ocean.
LO8 - Characterize the Pacific Ocean.
LO9 - Characterize the Southern Ocean Glacier.
LO10 - To characterize the European continent.
LO11 - Characterize the Americas.
LO12 - Characterize the African continent.
LO13 - Characterize the Asian continent.
LO14 - Characterize Oceania.
LO15 - Characterize the Strategic Space Permanent National interest Portugal (according to the National
Defense Strategic Concept).
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 - Os périplos; a etimologia da palavra geografia; 
CP2 - A Nova Geografia; Geografia Radical; Geografia Humanista; 
CP3 - Definições de Geografia Física e Humana 
CP4 - Definir fatores geográficos; apresentar as divisões da geografia física e humana; 
CP5 - Globo terrestre: diâmetro e superfície; superfície coberta de água. O Oceano Glaciar Ártico: 
CP6 - O Oceano Atlântico: Localização; Recursos; Importância Militar; 
CP7 - O Oceano Índico: Localização; Recursos; Importância Militar; 
CP8 - O Oceano Pacífico: Localização; Recursos; Importância Militar; 
CP9 - O Oceano Glaciar Antártico: Localização; Recursos; Importância Militar; 
CP10 - Análise Geográfica da Europa: 
CP11 - Análise Geográfica da América: 
CP12 - Análise Geográfica de África: 
CP13 - Análise Geográfica da Ásia: 
CP14 - Análise Geográfica da Oceânia: 
CP15 - Análise Geográfica do Espaço Estratégico de interesse Nacional Permanente: 

6.2.1.5. Syllabus:
PC1 - The voyages; the word etymology of geography
PC2 - The New Geography; Radical geography; Humanistic
PC3 - Physical and Human Geography
PC4 - Define geographic factors; present physical and human geography divisions
PC5 - Globe: diameter and surface; surface covered with water. The Arctic Ocean
PC6 - The Atlantic Ocean: Location; resources; Military importance; Subsidiary Seas; Focal Points ("Chock 
Points")
PC7 - The Indian Ocean: Location; resources; Military importance; Subsidiary Seas; Focal Points ("Chock 
Points")
PC8 - The Pacific Ocean: Location; resources; Military importance; Subsidiary Seas; Focal Points ("Chock 
Points")
PC9 - The Antarctic Glacial Ocean: Location; resources; Military then importance; Subsidiary Seas; Focal 
Points ("Chock Points")
PC10 - Europe Geographic analysis
PC11 - America Geographic analysis
PC12 - Africa Geographic analysis
PC14 - Oceania Geographic analysis
PC15 - National Strategic Area of Standing interest Geographical Analysis: 

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

CP1 – OA1
CP2 – OA2
CP3 – OA3
CP4 – OA4
CP5 – OA5
CP6 – OA6
CP7 – OA7
CP8 – OA8
CP9 – OA9
CP10 – OA4, OA10
CP11 – OA4, OA11
CP12 – OA4, OA12
CP13 – OA4, OA13
CP14 – OA4, OA14
CP15 – OA4, OA15

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
PC1 – LO1
PC2 – LO2
PC3 – LO3
PC4 – LO4
PC5 – LO5
PC6 – LO6
PC7 – LO7
PC8 – LO8
PC9 – LO9
PC10 – LO4, LO10
PC11 – LO4, LO11
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PC12 – LO4, LO12
PC13 – LO4, LO13
PC14 – LO4, LO14
PC15 – LO4, LO15

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Relativamente à metodologia de ensino, serão privilegiados os métodos da lição, da palestra e da 
discussão dirigida.
Será apreciada a formação comportamental que produzirá efeitos na Ficha de Avaliação Comportamental 
dos Cadetes.
A avaliação é sumativa e final, utilizando a escala classificativa de 1 a 20 valores. Como instrumentos de 
avaliação serão privilegiadas as provas escritas, de natureza individual. 
Será também considerado o resultado da análise do desempenho individual do aluno durante as unidades 
lectivas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Regarding the teaching methodology will be directed privileged the lesson, the lecture and the discussion 
methods. 
Behavioral training will be appreciated and will take effect in Sheet Behavioral Assessment of Cadets.
The evaluation is summative and final using the ranking scale of 1 to 20. As assessment tools are 
privileged individual written tests. 
Will also be considered the result of the student individual performance analysis over the lessons.

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

Lição: OA1, OA2, OA3, OA4, OA10, OA11, OA12, OA13, OA14, OA15
Palestra: OA5, OA6, OA7, OA8, OA9
Discussão dirigida: OA10, OA11, OA12, OA13, OA14, OA15

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lesson: OA1, OA2, OA3, OA4, OA10, OA11, OA12, OA13, OA14, OA15
Conference: OA1, OA2, OA3, OA4, OA10, OA11, OA12, OA13, OA14, OA15
Adressed Discussion: OA10, OA11, OA12, OA13, OA14, OA15

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- CLAVAL, Paul (2006). A história da Geografia, Edições 70, Lisboa.
- CLOZIER, René (1988). História da Geografia, Publicações Europa-América, 3.ª edição.
- DAVEAU, S. (1995). Portugal Geográfico, ed. João Sá da Costa, Lisboa.
- FERREIRA, Conceição Coelho (1986). A evolução do Pensamento Geográfico, Gradiva, Lisboa.
- GARRIDO, Dulce (1996). Dicionário breve de Geografia, Editorial Presença, Lisboa.
- GIRÃO, Amorim (1941). Geografia de Portugal, Portucalense Editora, Porto.
- IAEM (1996). ME-72-00-03 - Conceitos de Geografia e de Geografia Militar, IAEM, Lisboa.
- RIBEIRO, Orlando (1986). Iniciação em Geografia Humana, Sá da Costa, Lisboa.
- RIBEIRO, O.; LAUTENSACH H.; DAVEAU, S. (1987). Geografia de Portugal, vol I, A posição geográfica e o 
território, Edições João Sá da Costa, Lisboa.
- SEQUEIRA, Jorge (2010). Textos de Apoio de Geografia, Academia Militar.
- SMALL, John e WITHERICK, Michael (1992). Dicionário de Geografia, Circulo de Leitores.

Mapa X - M414 História Militar I

6.2.1.1. Unidade curricular:
M414 História Militar I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro Alexandre Marcelino Marquês de Sousa 30 TC ( 2 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

OA 1 Caracterizar a atividade militar Medieval e descrever as tácticas e técnicas militares dominantes;
OA 2 Caracterizar a atividade militar no final da idade Média e descrever as inovações ocorridas; 
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OA 3 Caracterizar a atividade militar no início da idade Moderna e descrever a base técnica fundamental 
(poder de fogo); 
OA 4 Descrever as inovações militares nas Guerras de Itália no século XVI. 
OA 5 - Caracterizar a maneira de fazer a guerra na Europa no século XVII 
OA 6 - Descrever as inovações militares da Guerra dos 30 anos (1618-1648) 
OA 7 - Caracterizar a atividade militar portuguesa na Restauração da Independência de Portugal (1641-
1668) 
OA 8 - Caracterizar a atividade militar no século XVIII 
OA 9 – Caraterizar e descrever as inovações tácticas e técnicas militares na transição da idade Moderna 
para a idade contemporânea. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1 Characterize the Medieval military activity and describe the dominant military tactics and techniques;
2 Characterize the military activity in the late Middle Ages and describe the innovations that have taken 
place;
3 Characterize the military activity in the early modern age and describe the fundamental technical basis 
(firepower);
4 Describe the military innovations in Italy Wars of the sixteenth century.
5 Characterize the war in Europe in the seventeenth century
6 Describe the military innovations of the War of 30 years (1618-1648)
7 Characterize the Portuguese military activity in the Restoration of Independence of Portugal (1641-1668)
8 Characterize the military activity in the eighteenth century
9 - Characterize and describe the tactical innovations and military techniques in the transition of the 
modern age to the contemporary age

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP I – A atividade militar medieval no espaço europeu: os Bárbaros e os Árabes . 
CP 2 - A base técnica da atividade militar medieval: o domínio da cavalaria.
CP 3 – A atividade militar na transição para a Idade Moderna.
CP 4 - A Guerra Anglo-Escocesa (1296–1328) e a Guerra dos Cem Anos (1337-1453).
CP 5 - A base técnica militar no final da idade Média: infantaria e armas de fogo.
CP 6 – A influência militar inglesa em Portugal na Guerra (1384-85)
CP 7 - Desenvolvimento das armas de fogo e as fortificações. 
CP 8 - Sistema Suíço e os Terços espanhóis.
CP 9 - A nova maneira de fazer a guerra na Europa: o Império dos Filipes e a Guerra dos Trinta Anos (1618-
1648).
CP 10 – A Guerra da Restauração da Independência de Portugal (1641-1668) 
CP 11 - A atividade militar no século XVIII : A Guerra da Sucessão de Espanha (1702-1714) e a Guerra dos 7 
anos (1756-1763)
CP 12 - O século XVIII: Da Guerra da Independência dos EUA (1775–1783) ao Exército Revolucionário 
Francês (1792-1804). 

6.2.1.5. Syllabus:
CPI - Medieval military activity in Europe: 
CP 2 - The technical basis of medieval military activity: the domain of cavalry.
CP 3 - The military activity in the transition to the modern age.
CP 4 - Anglo-Scottish War (1296-1328) and the 30 Years' War (1337-1453).
CP 5 - The Rise of the infantry and the firearms.
CP 6 - The British military influence in Portugal in the War (1384-85)
CP 7 - The development of firearms and fortifications.
CP8- Swiss System and the Spanish “Terçios”.
CP 9 - The 30 Years War (1618-1648).
CP 10 - The War of Restoration of Independence of Portugal (1641-1668)
CP 11 - The military activity in the eighteenth century: The Spanish Succession War (1702-1714) and the 
War of the seven years (1756-1763)
CP 12 - The military activity in the late eighteenth century: From the War of Independence (1775-1783) to 
the French Revolutionary Army (1792-1804).

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

CP 1 - OA1
CP 2 – OA 1
CP 3 – OA 2
CP 4 – OA 2
CP 5 – OA 2 e OA 3
CP 6 – OA 2 e OA 3
CP 7 – OA 3
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CP 8 – OA 4
CP 9 – OA 5 e OA 6
CP 10 – OA 7
CP 11 – OA 8
CP 12 – OA 9

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
CP 1 - OA1
CP 2 – OA 1
CP 3 – OA 2
CP 4 – OA 2
CP 5 – OA 2 e OA 3
CP 6 – OA 2 e OA 3
CP 7 – OA 3
CP 8 – OA 4
CP 9 – OA 5 e OA 6
CP 10 – OA 7
CP 11 – OA 8
CP 12 – OA 9

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Relativamente à metodologia de ensino, serão privilegiados os métodos da lição, da palestra e da 
discussão dirigida.
Será apreciada a formação comportamental que produzirá efeitos na Ficha de Avaliação Comportamental 
dos Cadetes.
A avaliação é sumativa e final, utilizando a escala classificativa de 1 a 20 valores. Como instrumentos de 
avaliação serão privilegiadas as provas escritas, de natureza individual. 
Será também considerado o resultado da análise do desempenho individual do aluno durante as unidades 
lectivas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Regarding the teaching methodology will be directed privileged the lesson, the lecture and the discussion 
methods. 
Behavioral training will be appreciated and will take effect in Sheet Behavioral Assessment of Cadets.
The evaluation is summative and final using the ranking scale of 1 to 20. As assessment tools are 
privileged individual written tests. 
Will also be considered the result of the student individual performance analysis over the lessons.

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

Lição/Lesson: OA1, OA2, OA3, OA4, OA5, OA6, OA7, OA8, OA9
Discussão dirigida/Adressed discussion: OA3, OA6, OA8, OA9

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lesson: OA1, OA2, OA3, OA4, OA5, OA6, OA7, OA8, OA9
Adressed discussion: OA3, OA6, OA8, OA9

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- ANDERSON, M.S, War and Society in the Europe of the Old Regime,1618-1789, London, Montreal & 
Kingston, 1998.
- BACK, Francis, CHARTRAND, René, Louis XIV`s Army, USA, Osprey, 2005.
- BANNIARD, Michel, A Alta Idade Média Ocidental, Mem Martins, Europa-América,1984.
- BARATA, Themudo, TEIXEIRA, Severiano, Nova História Militar de Portugal, 5 vols, Lisboa, Circulo de 
Leitores,2004.
- CHALIAND, Gerard, The Art of War in World History, Los Angeles, University of California Press,1994.
- FREITAS, Jorge, O Combatente durante a Guerra da Restauração 1640-1668,2003.
- JONES, Archer, The Art of War in the Western World, New York, Barnes & Noble,1997.
- LAFIN, John, Dicionario de Batalhas, Espanha, Salvat Editores,2001.
- SANTOS, José, Apontamentos de História para Militares, Lisboa, IAEM,1979.
- TEIXIDÓ, Antonio Martinez, Enciclopedia del Arte de La Guerra, Barcelona, Planeta,2001.
- TELO, António, O Poder Naval nas Teorias dos Sistemas Mundiais, Lisboa, Academia de Marinha,1995.

Mapa X - M412 História de Portugal
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6.2.1.1. Unidade curricular:
M412 História de Portugal

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro Alexandre Marcelino Marquês de Sousa 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

OA 1 Caracterizar o processo de formação do reino de Portugal 
OA 2 Descrever a Crise de 1383-1385 
OA 3 Caracterizar a criação do 1º Sistema Mundial. 
OA 4 Descrever a importância da expansão e do Descobrimentos
OA 5 Caracterizar a crise e a perda de Independência em 1580. 
OA 6 Descrever a Restauração da independência (1640-1668) 
OA 7 Descrever a criação da Monarquia Absoluta (1688-1777)
OA 8 Caracterizar o Reinado de D. João V : O ciclo do Ouro do Brasil 
OA 9 Caracterizar a época do Marquês de Pombal 
OA 10 Descrever a formação da Monarquia Constitucional 
OA 11 Caracterizar a sociedade liberal e a crise da Monarquia 
OA 12 Caracterizar a 1ª República e a ditadura militar 
OA 13 Caracterizar o Estado Novo 
OA 14 Descrever a questão ultramarina e o fim do império colonial
OA 15 Caraterizar a sociedade portuguesa após a revolução do 25 de Abril 1974 
OA 16 Caracterizar o processo de consolidação da Democracia e a integração europeia

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
OA 1 The formation of the kingdom of Portugal
OA 2 Describe the crisis of 1383-1385
OA 3 Characterize the creation of the 1st World System
OA 4 Describe the Portuguese Discoveries
OA 5 Characterize the crisis and the loss of independence in 1580.
OA 6 Describe the process of independence of the Restoration (1640-1668)
OA 7 Describe the process of creating the Absolute Monarchy (1688-1777)
OA 8 Characterize the reign of Rei D.João V
OA 9 Characterize the politics of minister Marquês de Pombal
OA 10 Describe the process of formation of the Constitutional Monarchy
OA 11 Characterize the liberal society and the monarchy crisis
OA 12 - Characterizing the Republic and the process leading to Estado Novo 
OA 13 - Characterizing the Estado Novo 
OA 14 - Describe the problem of Portuguese colonial empire
OA 15 - Characterize the Portuguese society and the revolution of 25 April 1974
OA 16 - Characterizing the democracy and European integration

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP 1 - A formação do Estado-Nação de forma prematura no contexto europeu e peninsular. 
- O processo de reconquista e a sua continuação natural na expansão para o Norte de África. 
- Povoamento e originalidade do período medieval.
CP 2 – A Crise de 1383-1385 e o inicio da 2ª Dinastia
CP 3 – O papel de Portugal na criação do 1º Sistema Mundial. 
CP 4 – Os Fatores de crise do 1º sistema mundial e a perda de Independência em 1580. 
CP 5- A Restauração da independência 1640-1668 e a nova Dinastia 
CP 6 - O Antigo Regime em Portugal.O Reinado de D. João V e o Marquês de Pombal
CP 7 – Portugal na idade Contemporânea: A Monarquia Constitucional 
CP 8 - A República e a transição para o Estado Novo. 
CP 9 – O Estado Novo 1933-74: A questão ultramarina e o fim do império
CP 10 - O 25 de Abril e Portugal na integração europeia. 

6.2.1.5. Syllabus:
CP 1 - The formation of the nation
CP 2 - The 1383-1385 crisis and the beginning of the 2nd Dynasty
CP 3 - The role of Portugal in the creation of the 1st World System.
CP 4 - The crisis and the loss of independence in 1580.
CP 5- Independence Restoration 1640-1668 and the new Dynasty
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CP 6 - The Old Regime in Portugal.The Absolute Monarchy (1688-1777)
CP 7 - Portugal at the age Contemporary: The Constitutional Monarchy
CP 8 - The Republic and the transition to “Estado Novo”.
CP 9 - The Salazar regime of “Estado Novo” 1933-74:
CP 10 - 25 of April and the 3rd Republic- Portugal and the European integration.

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

CP 1 – OA 1
CP 2- OA 2
CP 3- OA 3 e OA 4
CP 4 - OA 5
CP 5 - OA 6 e OA 7
CP 6 - OA 8 e OA 9
CP 7 - OA 10 e OA 11
CP 8 – OA 12
CP 9 – OA 13 e OA 14
CP 10 – OA 15 e OA 16

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
CP 1 – OA 1
CP 2- OA 2
CP 3- OA 3 e OA 4
CP 4 - OA 5
CP 5 - OA 6 e OA 7
CP 6 - OA 8 e OA 9
CP 7 - OA 10 e OA 11
CP 8 – OA 12
CP 9 – OA 13 e OA 14
CP 10 – OA 15 e OA 16

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Relativamente à metodologia de ensino, serão privilegiados os métodos da lição, da palestra e da 
discussão dirigida.
Será apreciada a formação comportamental que produzirá efeitos na Ficha de Avaliação Comportamental 
dos Cadetes.
A avaliação é sumativa e final, utilizando a escala classificativa de 1 a 20 valores. Como instrumentos de 
avaliação serão privilegiadas as provas escritas, de natureza individual. 
Será também considerado o resultado da análise do desempenho individual do aluno durante as unidades 
lectivas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Regarding the teaching methodology will be directed privileged the lesson, the lecture and the discussion 
methods. 
Behavioral training will be appreciated and will take effect in Sheet Behavioral Assessment of Cadets.
The evaluation is summative and final using the ranking scale of 1 to 20. As assessment tools are 
privileged individual written tests. 
Will also be considered the result of the student individual performance analysis over the lessons.

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

Lição : OA 1, 2, 3,4,6,8,9,10,12,13,15,16
Discussão dirigida: OA 5, 7,11,14

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lesson : OA 1, 2, 3,4,6,8,9,10,12,13,15,16
Adr.Discussion.: OA 5, 7,11,14

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cortesão, Jaime – Descobrimentos Portugueses, 3 vols., Lisboa, 1990.
Cabral, Manuel Vilaverde – O desenvolvimento do capitalismo em Portugal no século XIX, A Regra do 
Jogo, Lisboa, 1977.
Catroga, Fernando – O republicanismo em Portugal, da formação ao 5 de Outubro de 1910, 2 vols., 
Coimbra, 1991.
Macedo, Jorge Borges de – Fontes Pereira de Melo, MOPTC, Lisboa, 1990.
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Marques, A.H. de Oliveira (coord.) – História da 1ª República portuguesa – as estruturas de base, Lisboa, 
s.d.
Medina (João), Telo (António José), Ventura (António) – A Europa, reflexões a partir da História, Faculdade 
de Letras, Lisboa, 1994.
Ventura, António – Entre a República e a acracia, Lisboa, 1994.Ditadura Militar e Estado Novo
Rosas, Fernando – O Estado Novo nos anos trinta (1928-1938), Estampa, Lisboa, 1986.
Telo, António José – Portugal na Segunda Guerra Mundial (1941-1945), 2 vols., Vega, Lisboa, 1987.
Telo, António José – Economia e Império no Portugal Contemporâneo, Edições Cosmos, Lisboa, 1994. 

Mapa X - H222 Metodologia da Comunicação

6.2.1.1. Unidade curricular:
H222 Metodologia da Comunicação

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Maria Carapelho Romão Leston Bandeira 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

O planeamento da UC, considerando a articulação entre conteúdos programáticos, metodologia de ensino 
e métodos de avaliação, pretende alcançar os seguintes Objetivos de Aprendizagem (OA):
OA1 – Adquirir técnicas para organizar o estudo e aprender ativamente, no trabalho individual e de grupo;
OA2 – Aperfeiçoar a expressão escrita e oral, atendendo aos fatores linguísticos, pragmáticos e 
estilísticos;
OA3 – Desenvolver capacidades de pesquisa para selecionar, tratar e utilizar informação;
OA4 – Identificar os mecanismos do processo de comunicação e as suas condições de eficácia, para 
interagir eficazmente com outros interlocutores em situações diversificadas;
OA5 - Usar a criatividade e o rigor intelectual na planificação, redação, apresentação e discussão de 
trabalhos académicos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
OA1 - Acquire techniques to organize the study and actively learn in individual and group work;
OA2 - Improve oral and written expression, given the linguistic factors, pragmatic and stylistic;
OA3 - Develop research capabilities to select, process and use information;
OA4 - Identify mechanisms of the communication process and its effectiveness conditions, to interact 
effectively with other interlocutors in diverse situations;
OA5 - Use creativity and intellectual rigor in planning, writing, presentation and discussion of academic 
work.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 – Técnicas de estudo: 1. Planeamento do estudo e gestão do tempo. 2. Elementos para uma 
aprendizagem ativa 3. Estudar para testes e exames. 4. Trabalhar em grupo.
CP2 – Noções de textualidade e fatores de inteligibilidade da língua: 1. Noções básicas. 2. O texto e os 
fatores de textualidade 3. Tipologias textuais
CP3 – Técnicas e procedimentos da preparação e redação de trabalhos científicos: 1. Noções genéricas 2. 
Selecionar e delimitar um tema. 3. Pesquisar. 4. Elaborar um plano; 5. Estruturar e redigir o texto. 6.Usar 
notas e citações; 7. Fazer referências bibliográficas. 8. Aspeto gráfico 9. Aplicar uma grelha de revisão. 10. 
Generalidades. 11. Algumas tipologias de trabalhos científicos.
CP4 - O processo de comunicação: 1.Definição e conceitos centrais. 2. Tipos de comunicação. 3. Fatores 
de sucesso e insucesso comunicacional. 4. Códigos verbais e não-verbais. 5. Funções da linguagem e 
intenção comunicativa. 6. Níveis da língua.
CP5 - Técnicas de apresentação em público. 

6.2.1.5. Syllabus:
PC1 – Study skills: 
PC2 – Notions of textuality: 
PC3 – Techniques and procedures for writing scientific papers: 
PC4– The communication process: definition and central concepts; types of communication; factors of 
success and failure of communication; verbal and nonverbal codes; functions of language and 
communicative intent; Levels of language, or different registers.
PC5– Presentation skills in public speaking: verbal and nonverbal language; audience and context; prepare 
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and present an oral communication (objectives, contents, structure, initiation and achievement; voice, 
answering questions; using visual supports

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

CP1 – OA1
CP2 – OA1; OA2
CP3 – OA1; OA2; OA3; OA5
CP4 – OA4 
CP5 – OA4; OA5

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
PC1 – LO1 (Learning Objective 1)
PC2 – LO1; LO2
PC3 – LO1; LO2; LO3; LO5
PC4 – LO4
PC5 – LO4; LO5

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino incluem aulas de exposição (lição), maioritariamente com recurso a apoios 
audiovisuais; discussão dirigida, exposições orais efetuadas pelos alunos e exercícios de vários tipos (ex. 
resolução de casos práticos/problemas).A avaliação inclui os seguintes elementos: teste escrito individual 
de natureza descritiva (40%), trabalho de pesquisa de grupo (20%), exposições orais (30%), outros 
exercícios (10%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methods include lectures, directed discussion, oral presentations made by the students, and 
exercises of various types (e.g. resolution of practical cases / problems).The evaluation includes the 
following elements: Individual written test (40%), research working (conducted in group) (20%), oral 
presentations (30%), other exercises (10%).

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

Exposição (lição): AO, 1,2,3,4,5
Discussão dirigida: AO 3,4, 5
Exposição oral dos alunos: AO2, 5
Exercícios: AO1,2,3,4 
O método de ensino articula a exposição teórica com a prática. As componentes expositivas destinam-se 
especialmente a apresentar as referências teóricas e operacionais subjacentes às aplicações práticas e, 
procurarão incentivar a participação dos alunos através da discussão orientada. As componentes práticas 
compreendem múltiplas atividades destinadas a aplicar e exercitar os conhecimentos que integram o 
conteúdo do programa, procurando, simultaneamente, implicar os alunos no seu processo de 
aprendizagem, dando-lhes os instrumentos necessários para autoavaliarem o seu êxito ou falhas e por 
essa via adquirirem níveis sucessivos de autonomia, responsabilização e sentido de valorização pessoal.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lectures: LO1,2,3,4,5
Oriented discussions: LO 3, 4, 5
Oral presentations: LO 2,5
Exercises: LO1,2,3,4 
The teaching methodologies articulate the theoretical exposition with practice. Expositions components 
are specially designed to provide the theoretical and operational references underlying the applications. 
The practical components encompass multiple activities, looking simultaneously to involve students in 
their learning process; by giving them the necessary tools to auto assess their success or failure and 
achieve successive levels of autonomy and responsibility. 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Andrade, P. (1995). Metodologia da comunicação. Lisboa: Serviços Gráficos da Academia Militar.
Campbell, J. (1993). Técnicas de expressão oral. Lisboa: Editorial Presença.
Rego, A. (1999). A Comunicação nas organizações. Lisboa, Edições Sílabo.
Rodrigues, A. D. (1999). As técnicas da comunicação e da informação. Lisboa: Editorial Presença.
Serafini, M. T. (1996). Saber estudar e aprender. Lisboa: Editorial Presença.
Fernandes, C. (2003). Resumir é fácil. Lisboa: Plátano Editora.
Fernandes, C. (2004). Argumentar é fácil. Lisboa: Plátano Editora.
Madeira, A. C., Abreu, M. M. (2004). Comunicar em ciência. Lisboa: Escolar Editora
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Nascimento, Z., Pinto, J. M. de C. (2003), A Dinâmica da escrita. Como escrever com êxito. Lisboa: Plátano 
editora

Mapa X - H311 Noções Fundamentais de Direito 

6.2.1.1. Unidade curricular:
H311 Noções Fundamentais de Direito 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando José Gautier Luso Soares 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

Pretende-se desenvolver nos alunos as competências de raciocínio crítico, de raciocínio analítico 
(dimensão cognitiva), de trabalho de equipa (dimensão da liderança) e de comunicação (dimensão de 
liderança/influência), através do efeito conjugado entre metodologia de ensino, metodologia de avaliação e 
conteúdos programáticos. Estes procurarão contribuir para atingir os seguintes Objectivos de 
Aprendizagem (OA):
OA1 – Identificar o corpo conceptual atinente
OA2 – Interpretar o respectivo corpo conceptual
OA3 - Explicar o aludido corpo conceptual 
OA4 –Aplicar o corpo conceptual 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
OA1 - Identify the conceptual 
OA2 - interpret its conceptual 
OA3 - Explain the concept 
OA4 -Apply the conceptual 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 – Introdução
CP1.1 – O Direito e a realidade social
CP1.2 – O Direito como experiência histórica
CP1.3 – Características essenciais do Direito positivo
CP1.4 – As diversas ordens normativas que regem a sociedade
CP1.5 – Simbologia do Direito 
CP2 – Fontes do Direito
CP3 – Fundamento do Direito positivo (três perspectivas possíveis)
CP3.1 – O jusnaturalismo
CP3.2 – O historicismo jurídico
CP3.3 – O positivismo jurídico
CP4 – Fins do Direito
CP4.1 – A implementação da Justiça
CP4.2 – A implementação da segurança jurídica
CP4.3 – A protecção da Dignidade do Homem
CP5 – Ramos do Direito

6.2.1.5. Syllabus:
CP1 - Introduction CP1.1 - The law and social reality CP1.2 - The Law as historical experience CP1.3 - 
Essential characteristics of positive law CP1.4 - The various normative orders that govern society CP1.5 - 
Symbols Law CP2 - Sources of Law CP3 - Positive Law Foundation (three possible perspectives) CP3.1 - 
The natural law CP3.2 - The legal historicism CP3.3 - The legal positivism CP4 - Purposes of the Law CP4.1 
- Implementation of Justice CP4.2 - The implementation of legal certainty CP4.3 - Protection of Human 
Dignity CP5 - Especific Laws 

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

CP1: OA1; OA2; OA3; OA4
CP2: OA1; OA2; OA3; OA4
CP3: OA1; OA2; OA3; OA4
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CP4: OA1; OA2; OA3; OA4
CP5: OA1; OA2; OA3; OA4

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
CP1: OA1; OA2; OA3; OA4
CP2: OA1; OA2; OA3; OA4
CP3: OA1; OA2; OA3; OA4
CP4: OA1; OA2; OA3; OA4
CP5: OA1; OA2; OA3; OA4

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método da lição (método expositivo – MExp); Método da execução (resolução de casos/questões práticas – 
MExec); Exposições Orais por parte dos alunos (EO); Discussão Dirigida (DD)
MA 1 - Prova escrita individual de natureza descritiva (25%);
MA 2 - Prova escrita de grupo (trabalho de grupo) (25%); 
MA 3 - Exposições orais dos alunos (25%)
MA 4 - Participação em quantidade e em qualidade nas sessões (25%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lesson method (lecture method - MExp); The execution method (solving cases / practical issues - MEXEC); 
Oral exhibitions by students (EO); Discussion (DD)

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

MExp: OA1;OA2;OA3;OA4
MExec: OA1;OA2; OA3; OA4
EO: OA1; OA2; OA3; OA4
DD: OA1; OA2; OA3; OA4 
A coerência ainda é obtida, quer com a utilização dos instrumentos de avaliação preconizados, quer com o 
estipulado no cronograma.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lesson method (lecture method - MExp); OA1;OA2;OA3;OA4
The execution method OA1;OA2; OA3; OA4
Oral by students (EO); OA1; OA2; OA3; OA4
Discussion (DD)OA1; OA2; OA3; OA4 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Oliveira Ascensão, J. (2013). “O Direito. Introdução e Teoria Geral”, Coimbra, Almedina. 
- Luso Soares, F. J. G. (2009). “Apontamentos de Introdução ao Estudo do Direito”. Apontamentos 
elaborados durante o ano lectivo de 2000/01 e revistos em 2008/09.
- Código Civil Português.
- Constituição da República Portuguesa. 
- Gutiérrez Alviz, F. (1982). “Diccionario de Derecho Romano”, 3.ª edição, Madrid, Editorial Reus.
- Garcia Garrido, M. J. / Fernández Galiano, A. (1986). “Nociones Jurídicas Básicas”, Madrid, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia.
- Iglesias, J. (2003). “Miniaturas Historico-Jurídicas”, 2.ª edição, Madrid, Editorial Ariel.
- Castro Mendes, J. (1984). “Introdução ao Estudo do Direito”, Lisboa, Editora Danúbio.
- Galvão Telles, I. (2010). “Introdução ao Estudo do Direito”, vol. I, Coimbra, Coimbra Editora.
- Galvão Telles, I. (2010). “Introdução ao Estudo do Direito”, vol. II, Coimbra, Coimbra Editora.

Mapa X - I111 Inglês I

6.2.1.1. Unidade curricular:
I111 Inglês I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Florbela Henriques Balão Raabe 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Olga Maria Oliveira Duarte 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)
Isabel Maria Henriques Caetano 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)
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6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

OA1 – Reconhecer e utilizar vocabulário militar. 
OA2 – Identificar e utilizar vocabulário.
OA3 – Reconhecer e utilizar o alfabeto militar. 
OA4 – Reconhecer e utilizar vocabulário de armas e equipamento. 
OA5 – Reconhecer e utilizar vocabulário da rotina militar do cadete. 
OA6 – Identificar e utilizar as horas no contexto militar. 
OA7 – Reconhecer vocabulário relacionado com a carreira militar. 
OA8 – Reconhecer vocabulário relacionado com o uniforme militar. 
OA9 – Reconhecer e utilizar vocabulário relacionado com a organização militar; 
OA10 – Reconhecer vocabulário relacionado com responsabilidades e funções de natureza militar. 
OA11 – Reconhecer e utilizar formas de tratamento dentro do contexto militar. 
OA12 – Reconhecer e utilizar vocabulário relacionado com desporto e equipamento desportivo; 
OA13 – Identificar vocabulário relacionado com uma base militar. 
OA14 – Reconhecer e utilizar vocabulário indicando direções. 
AO15 – Aplicar conhecimentos adquiridos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1 - Military vocabulary.
2 - Identify and use vocabulary.
3 - Recognize and use the military alphabet.
4 - Recognize and use weapons of vocabulary and equipment.
5 - To recognize and use vocabulary of routine military cadet.
6 - Identify and use the time in the military context.
7 - Recognize vocabulary related to the military.
8 - Recognize vocabulary related to the military uniform.
9 - To recognize and use vocabulary related to the military organization;
10 - Recognize vocabulary related to responsibilities and functions of a military nature.
11 - Recognize and use forms of treatment within the military context.
12 - To recognize and use vocabulary related to sports and sports equipment;
13 - Identify vocabulary related to a military base.
14 - Recognize and use vocabulary indicating directions.
15 - Apply acquired knowledge.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP 1 – Start point – Veículos militares e aeronaves. 
CP 2 – Boot camp – Treino básico e suas atividades, as horas no contexto militar, armas e equipamento.
CP 3 – To be a soldier – Carreira militar, rotinas militares, o uniforme militar.
CP 4 – Military organisation – Organização militar; patentes militares; unidades militares: unidades e 
formações do exército; formas de tratamento no contexto militar.
CP 5 – Sports and fitness – Desporto e equipamento desportivo; pista de obstáculos.
CP 6 – A visitor to the base - Pessoal e edifícios de uma base militar, indicação de direções.

6.2.1.5. Syllabus:
SC 1 – Start point – Military vehicles and aircraft. 
SC 2 – Boot camp – Basic training, training activities, military time, weapons and equipment.
SC 3 – To be a soldier – Career verbs, military routines, military uniform.
SC 4 – Military organisation – Military organization, ranks, army units, army formations, modes of address.
SC 5 – Sports and fitness – Sports and sporting equipment, assault course.
SC 6 – A visitor to the base - People and places on a military base, giving directions.

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

CP1 – OA1.
CP2 – OA2, OA3, OA4, OA5, OA6. 
CP3 – OA7, OA8.
CP4 – OA9, OA10, OA11.
CP5 – OA12.
CP6 – OA13, OA14.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
SC1 – LO1.
SC2 – LO2, LO3, LO4, LO5, LO6.
SC3 – LO7, LO8.
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SC4 – LO9, LO10, LO11.
SC5 – LO12.
SC6 – LO13, LO14.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
ME1 – Método comunicativo.
ME2 – Exposição/apresentação oral feita pelos alunos.*
ME3 – Execução (inclui demonstração/simulação).
ME4 – Discussão dirigida. 
Todas as exposições dos alunos serão seguidas de uma discussão sobre o tópico apresentado.
Os quatro parâmetros linguísticos serão tidos em conta, perfazendo cada um 25% da nota final do aluno. À 
exceção do Speaking, que incide sobre o desempenho do aluno ao longo do semestre, as competências 
relativas ao Listening, Reading e Writing serão avaliadas com testes específicos. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
LM1 – Communicative Method
LM2 – Oral presentations carried out by students.
LM3 – Task-oriented exercises (including demonstrations and simulations) 
LM4 – Guided classroom discussion
Every oral presentation carried out by students will be followed by a classroom discussion on the 
presented
theme. 
All four language skills will be assessed. Each skill will represent 25% of the student’s final mark. Whereas 
the mark for Speaking skills will depend on the student’s performance in class throughout the semester, 
specific tests will be used to determine the Listening, Reading and Writing skills marks.

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

ME1 – OA1, OA2, OA3, OA4, OA5, OA6, OA7, OA8, OA9, OA10, OA11, OA12, OA13, OA14.
ME2 – OA15.
ME3 – OA1, OA2, OA3, OA4, OA5, OA6, OA7, OA8, OA9, OA10, OA11, OA12, OA13, OA14.
ME4 – OA15.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
LM1 – LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, LO6, LO7, LO8, LO9, LO10, LO11, LO12, LO13,LO14.
LM2 – LO15.
LM3 – LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, LO6, LO7, LO8, LO9, LO10, LO11, LO12, LO13,LO14.
LM4 – LO15.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- MELLOR-CLARK, S. & Altamirano, Y. (2008). Campaign 1, Student’s Book-English for the Military. Italy: 
Macmillan.
- MELLOR-CLARK, S. & Altamirano, Y. (2008). Campaign 1, Workbook - English for the Military. Italy: 
Macmillan.
- BOWYER, R. (2008). Campaign – Dictionary of Military Terms, Spain: Macmillan.
- Colectânea de exercícios e textos de caráter geral e militar.

Mapa X - N124 Álgebra Linear

6.2.1.1. Unidade curricular:
N124 Álgebra Linear

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Luísa Rodrigues Branco Correia 75 TC ( 5 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

Ao concluir esta unidade curricular o estudante deverá dominar os conceitos, técnicas básicas e 
aplicações elementares de Álgebra Linear, nomeadamente: matrizes, determinantes, sistemas de equações 
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lineares, aplicações lineares, dependência e independência linear, vetores e valores próprios, bases 
ortonormadas, ângulos, áreas e volumes.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Matrices,Systems of linear equations: Determinants: Vector spaces: Linear Eigenvalues and eigenvectors: 
Inner product: norms, angles and orthogonality; orthogonal bases, areas and volumes.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP 1: Matrizes: operações com matrizes.
CP 2: Sistemas de eq. lineares: rep. matricial; classificação, discussão e resolução de sist. de equações 
lineares; método de Gauss-Jordan. 
CP 3: Determinantes: propriedades dos determinantes; desenvolvimento de Laplace; aplic. dos 
determinantes; sistemas de Cramer. 
CP 4: Espaços vetoriais: subespaço gerado por conjunto de vectores; soma e intersecção de subespaços; 
subespaços próprios; dependência e independência linear; base e dimensão de um espaço
CP 5: Aplicações lineares: definições, exemplos e propriedades; núcleo e subespaço imagem; teorema das 
dimensões; rep. matricial, mudanças de base.
CP 6: Valores e vetores próprios: subespaços próprios; multiplicidade algébrica e geométrica; 
diagonalização de matrizes.
CP 7: Produto interno: normas, ângulos e ortogonalidade; desigualdade de Cauchi-Schwarz, triangular e 
teorema de Pitágoras; bases ortogonais, ortonormadas e método de Gram-Schmidt; produto externo, 
misto; áreas e volumes.

6.2.1.5. Syllabus:
Topic 1: Matrices: operations with matrices
Topic 2: Systems of linear equations: 
Topic 3: Determinants: properties of determinants; theorem of Laplace; applications of determinants; 
Cramer’s systems.
Topic 4: Vector spaces: subspace generated by a set of vectors; sum and intersection of subspaces; linear 
dependence and linear independence; basis e dimension of a subspace; basis and dimension f a space.
Topic 5: Linear maps: definitions, examples and properties; 
Topic 6: Eigenvalues and eigenvectors: eigenspaces; algebraic multiplicity and geometric multiplicity; 
matrix diagonalization.
Topic 7: Inner product: norms, angles and orthogonality; inequality of Cauchy-Schwarz, triangular 
inequality and theorem of Pitagoras; orthogonal bases, orthonormal bases and the method of Gram-
Schmidt; cross product, triple product; areas and volumes.

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

O programa contempla os pontos essenciais num ensino a nível internacional de disciplinas com o mesmo 
objectivo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus takes in account the main points at an international level for courses with the same scope.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conhecimentos teóricos serão transmitidos e discutidos semanalmente, motivados com exemplos e 
contra-exemplos. Estes conhecimentos serão sedimentados através de casos particulares estudados em 
exercícios práticos.Regime de avaliação contínua, constituído pela realização de 3 Testes escritos, cada 
um com peso de um terço na avaliação. Exame final com oral se necessário.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical knowledge will be transmitted and discussed weekly, motivated by examples and 
counterexamples. This knowledge will be sedimented through particular cases studies in practical 
exercises.Continuous assessment with three written tests, each with one-third weight in the evaluation. 
Final exam with oral examination if required.

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

A exposição teórica dá a conhecer aos alunos os resultados e técnicas fundamentais, que são depois 
aplicadas na resolução dos problemas nas aulas teórico-práticas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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In the lectures the students get to know the main results and techniques, which are then applied to solve 
the problems in the examples classes.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CORREIA, Ana Luísa. Álgebra Linear: Texto de Apoio a fornecer na plataforma Moodle.
CABRAL, Isabel; PINTO, PERDIGÃO, Cecília; SAIAGO, Carlos, Álgebra Linear, Escolar Editora, 2010, ISBN 
978-972-592-309-2

Mapa X - N131 Introdução à Programação

6.2.1.1. Unidade curricular:
N131 Introdução à Programação

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Marco Paulo Machado Custódio 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

Efetuar a análise, o desenho e desenvolvimento de aplicações de desktop, num ambiente integrado de 
desenvolvimento (e.g., BlueJ); Usar os conceitos indispensáveis à resolução algorítmica de problemas; 
Implementar os conceitos indispensáveis à Programação Orientada por Objetos; Efetuar a análise de uma 
aplicação usando o diagrama de classes simplificado da Unified Modeling Language (UML);

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Perform analysis, design and development of desktop applications, an integrated development 
environment (eg, BlueJ); Use the concepts essential to algorithmic problem solving; Implement the 
concepts essential to Object Oriented Programming; Carry out analysis of an application using the 
simplified diagram of classes of the Unified Modeling Language (UML);

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1)Introd. aos computadores, à internet e à World Wide Web.
2)Introd. à program. e ao JAVA.
3)Apres. do ambiente integrado de desenvolv. aplicações.
4)Criar projeto e executar programa JAVA 
5)Instr. de entrada e saída para o input e output padrão
6)Variáveis para tipos primitivos do JAVA.
7)Operadores aritméticos.
8)Instr. controlo e de repetição do JAVA.
9)Usar operadores atribuição, incremento e decremento.
10)Usar operad. lógicos.
11)Usar mét. static.
12)Parâmetros por valor e referência.
13)Métodos recursivos.
14)Conceitos teóricos Programação Orientada por Objetos.
15)Classes String, StringBuffer, Math e Random da API JAVA.
16)Arrays simples e bidimensionais.
17)Array e ArrayList da API do JAVA.
18)Definir hierarquia de classes e implementar classes do JAVA.
19)Implem. a herança e composição de classes.
20)Tratamento de erros e exceções.
21)Processamento de ficheiros de texto de acesso sequencial.
22)Usar a framework JUnit para realizar testes de regressão. 

6.2.1.5. Syllabus:
1) Introd. to Computers, the Internet and the World Wide Web.
2) Program. and JAVA.
3) Applications.
4) Create project and run JAVA program
5) Instr. input and output to the input and standard output
6) Variables for primitive types of Java.
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7) Arithmetic operators.
8) Instr. control and repetition of JAVA.
9) Use assignment operators, increment and decrement.
10) Use CARRIER. logical.
11) Use met. static.
12) by value and reference parameters.
13) recursive methods.
14) Theoretical concepts of Object Oriented Programming.
15) String Classes, StringBuffer, Math and Random JAVA API.
16) single and two-dimensional arrays.
17) Array and ArrayList of JAVA API.

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

Os conteúdos programáticos enunciados anteriormente garantem que o discente apreende o paradigma 
da Programação Orientada por Objetos (POO) e os conceitos indispensáveis à resolução algorítmica de 
problemas. As estruturas de dados mais comuns utilizados na UC são a Array e ArrayList da API do JAVA. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The student and the paradigm of Object Oriented Programming (OOP) and the concepts essential to 
algorithmic problem solving. Most common data structures used in UC are the Array and ArrayList of JAVA 
API.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino tem uma orientação essencialmente prática, com o recurso ao estudo de programas em JAVA e 
em cuja discussão será solicitada a participação dos alunos;
- Exposição teórica é complementada com a análise, o desenho, a implementação e a execução de 
programas em laboratório;
- O ensino baseia – se fundamentalmente nos seguintes aspetos:
O método pedagógico utilizado é o afirmativo / demonstrativo;
A técnica pedagógica é a demonstração;
As aulas serão teóricas – práticas com a duração de três horas
A avaliação é composta por uma componente prática, constituída por dois trabalhos de desenvolvimento 
de software, de reduzida dimensão e por uma componente teórica, constituída pela realização de duas 
provas de avaliação ou um exame final.O peso na nota final de cada uma das componentes é definido no 
início de cada semestre de funcionamento da Unidade Curricular, sendo no mínimo de 30% a avaliação da 
componente prática.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Practical guidance, with the use of study programs in JAVA and whose discussion will be required student 
participation;
Lectures are supplemented with analysis, design, implementation and execution of programs in the 
laboratory;

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

Utiliza-se o método expositivo para desenvolver assuntos teóricos oralmente. Utiliza-se o método 
demonstrativo para simular a execução de programas em JAVA ou implementar programas. Em ambos os 
métodos utilizam-se perguntas de controlo para auxiliar o discente a descobrir a solução. As técnicas mais 
utilizadas são a discussão de grupo (e.g., para realizara análise e o desenho dos programas) e a 
programação em tempo real para implementar a solução de problemas resolvidos pelos discentes.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lessons method to develop theoretical issues orally. Demonstrative method to simulate the execution of 
programs in JAVA. Discussion and real-time programming to implement the solution of problems solved 
by students.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Martins, F. Mário (2006). JAVA 5 e Programação por Objetos. FCA – Editora de Informática;
Deitel, H. M e Deitel, P. J (2005). JAVA TM , Como Programar. Prentice Hall. 6ª Edição.
David J. Barnes & Michael Kölling (2008). Objects First with Java - A Practical Introduction using BlueJ (4th 
Edition), Prentice Hall / Pearson Education. 
Cay S. Horstmann (2005). Java Concepts, 4th edition, John Wiley & Sons.
Bruce Eckel (2005). Thinking in Java (4ª Edição), Prentice Hall, New Jersey.
Silva, Alberto e Videira, Carlos (2005). UML, Metodologias e Ferramentas CASE. Centro Atlântico. 2ª 
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Edição.
Fichas Práticas (15) em formato digital, elaborados pelos docentes da unidade curricular e distribuídas via 
Intranet ou Internet. 

Mapa X - M111 Organização Militar

6.2.1.1. Unidade curricular:
M111 Organização Militar

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Manuel Queiroga Pereira 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

OA1 – Identificar e explicar o corpo conceptual atinente às noções fundamentais de Segurança e Defesa e 
a identificação das 
diversas organizações, nomeadamente: 
Segurança e Defesa Nacional; a Organização Superior de Defesa Nacional; 
A finalidade e as características das Forças Armadas; a Organização Superior das Forças Armadas e suas 
missões; a 
Cadeia de Comando e Estrutura do Exército, da Marinha, da Força Aérea e da Guarda Nacional 
Republicana. 
OA2 – Explicar e relacionar as relações de comando e de apoio; 
OA3 – Habilitar os alunos com noções fundamentais no âmbito das operações terrestres, nomeadamente: 
finalidade, 
aplicabilidade e necessidade da utilização das abreviaturas militares; regras para a formação de 
abreviaturas. 
Finalidade, aplicabilidade e necessidade da utilização dos sinais militares; gráficos táticos, medidas de 
coordenação e 
controlo.
OA4 – Explicar e distinguir conceitos base das grandes unidades. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
OA1 - Identify and explain the notions of security and defense and the identification of
several organizations.
OA2 - Explain the relationships of command and support;
OA3 - Fundamental notions within the terrestrial operations, including: purpose,
applicability and need for the use of military abbreviations; rules for the formation of abbreviations.
Purpose, applicability and need for the use of the military signals; tactical graphics, coordination measures 
and
control.
OA4 - Explain and distinguish basic concepts of large units.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 – A Segurança e Defesa Nacional 
CP2 – Defesa Nacional e Forças Armadas 
CP3 – Organização Superior das Forças Armadas 
CP4 – Missões das Forças Armadas 
CP5 – As Forças Armadas e a Segurança Interna 
CP6 – Recrutamento e Serviço Militar. Mobilização e Desmobilização 
CP7 – O Sistema de Forças 
CP8 – O Exército Português 
CP9 – A Marinha Portuguesa 
CP10 – A Força Aérea Portuguesa 
CP11 – A Guarda Nacional Republicana 
CP12 – O Estado-Maior General das Forças Armadas 
CP14 – Abreviaturas Militares 
CP15 – Sinais Convencionais 
CP16 – Sinais Tácticos – Medidas de Coordenação e Controlo 
CP17 – Relações de Comando 
CP18 – Relações de Apoio 
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6.2.1.5. Syllabus:
CP1 - The National Security and Defence 
CP2 - National Defence and Armed Forces 
CP3 - Superior Organization of the Armed Forces 
CP4 - Missions of the Armed Forces 
CP5 - The Armed Forces and Internal Security 
CP6 - Recruiting and Military Service. Mobilization and Demobilization 
CP7 - The System of Forces 
CP8 - The Portuguese Army 
CP9 - The Portuguese Navy 
CP10 - A Portuguese Air Force 
CP11 - The National Guard 
CP12 - The General Staff of the Armed Forces
CP14 - Military Abbreviations 
CP15 - Conventional Signs 
CP16 - Tactical Signals - Coordination and Control Measures 
CP17 - Command Relationships 
CP18 - Relations Support

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

CP1 – OA1, OA2, OA3, OA4; 
CP2; CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8; – OA1, OA3; 
CP9, CP10, CP11, CP12, CP13, CP14; – AO1; 
CP15; CP16; CP17 – OA3; 
CP18; CP19 – OA2. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
CP1 – OA1, OA2, OA3, OA4; 
CP2; CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8; – OA1, OA3; 
CP9, CP10, CP11, CP12, CP13, CP14; – AO1; 
CP15; CP16; CP17 – OA3; 
CP18; CP19 – OA2. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Consoante a natureza da matéria, a metodologia de ensino privilegiada será o método da lição/palestra, da 
discussão dirigida ou da descoberta guiada.A avaliação é sumativa e final, utilizando a escala 
classificativa de 1 a 20 valores. Como instrumentos de avaliação serão privilegiadas as Provas de 
Avaliação Individual na forma escrita. Será também considerado o resultado da análise do desempenho 
individual do aluno durante as unidades letivas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Depending on the nature of the matter, the teaching methodology will be the prime method of lesson / 
lecture, discussion directed or guided discovery.The evaluation is summative and final classifying using 
the scale values from 1 to 20. Evaluation tools will be favored Individual Evaluation Evidence in written 
form. Will also be considered the result of the individual performance of the student during Semester units.

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

Lição: OA 1, 2, 3, 4. 
A coerência que se pretende demonstrar reforça-se, quer com a utilização dos instrumentos de avaliação, 
quer com o estipulado no planeamento da própria Unidade Curricular. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lesson: OA 1, 2, 3, 4. 
The consistency that we want to show is reinforced either with the use of assessment tools, either with the 
requirements of planning the course itself. 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Constituição da Republica Portuguesa 
Lei nº44/86, de 30 de Setembro 
Lei nº 1-B/2009 e Lei nº 5/2014 ( Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas). 
Lei nº 1-A/2009 de 07 de Julho e Lei nº 6/2014, de 1 de Setembro (LOBOFA). 
Dec. Lei nº 185/2014 (Lei Orgânica da Marinha). 
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Dec. Lei nº 187/2014 ( Lei Orgânica da Força Aérea). 
Resolução de Conselhos de Ministros nº19/2013 (Conceito Estratégico de Defesa Nacional). 
Dec. Lei nº 186/2014 (Lei Orgânica do Exército). 
Despacho nº132 / CEME / 2006. 
Lei nº60/07 (Lei Orgânica da GNR) 
Lei nº53/08 (Lei de Segurança Interna) 
EME (1987). Regulamento de Campanha Operações, RC 130 - 1
EP (2005), Regulamento de Campanha Operações, Exército. 
EP (2006), Regulamento de Campanha Informações, Exército. 
EP (2007). Planeamento Tático e Tomada de Decisão, PDE 5-00. 
EP (2010). Abreviaturas Militares, PDE 0-18-00, Exército Português, Lisboa. 
EP (2010). Sinais Convencionais Militares, PDE 0-19-00, Exército Português, Lisboa. 

Mapa X - M211 Elementos de Armamento

6.2.1.1. Unidade curricular:
M211 Elementos de Armamento

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Celso Jorge Pereira Freilão Braz - 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Ricardo Alexandre Almeida Cristo - 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

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

OA1 – Explicar e discutir conceitos sobre operar armas de fogo com segurança.
OA2 – Enunciar e descrever a divisão e classificação das armas
OA3 – Explicar e discutir conceitos sobre a evolução do Armamento 
OA4 – Explicar e discutir conceitos relacionados com noções elementares de funcionamento das Armas
OA5 – Enunciar e descrever as condições que devem satisfazer as armas de fogo
OA6 – Descrever a organização geral de uma arma de fogo ordinária
OA7 – Descrever a organização, o funcionamento geral dos revólveres
OA8 – Definir, classificar e caracterizar armas de fogo semi-automáticas e automáticas
OA9 – Enumerar e caracterizar os diferentes tipos de automatismos
OA10 – Enunciar e descrever a organização e funcionamento das Granadas e Munições
OA11 – Caracterizar as Armas Bullpup 
OA12 – Caracterizar as Armas de letalidade reduzida

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 - Outl ine the concepts how to operate safely firearms;
LO2 - Describe the division and classification of weapons;
LO3 - Describe the evolution of Weapons;
LO4 - Explain and discuss concepts related to the operation of Arms;
LO5 - Describe the conditions that fulfi l l hand weapons and fire guns;
LO6 - Know the organization and the overal l functioning of ordinary fire arms;
LO7 - Know the organization and the overal l operation of revolvers;
LO8 - Characterize semiautomatic and automatic firearms;
LO8 - Identify the different types of automation;
LO9 - Characterize Low Lethal ity weapon, Bul lpup and Shotguns;
LO10 - Enunciate the organization and functioning of grenades and Ammunition;
LO11 - Characterize the Bul lpup Weapons;
LO12 - Characterize the reduced lethal ity weapons.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 Apres.Operar armas de fogo.
CP2 Classif.as armas.
CP3 História do armamento.
CP4 Caract. armas de mão.
CP5 Enunciar condições das armas de fogo.
CP6 Organ.de arma de fogo ordinária. 
CP7 Aparelhos de pontaria.
CP8 A culatra. 
CP9 Sistemas percussão, segurança, extração, ejeção e detenção.
CP10 As partes: coronha, guarnições e acessórios.
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CP11Mecanismos disparar e de repetição.
CP12 Funcionamento dos revólveres.
CP13 Armas de fogo semi-automáticas e automáticas. 
CP14 Arma de fogo automática. 
CP15 Travamento das armas automáticas.
CP16 Retardamento na desobturação das armas automáticas.
CP17 A extração, ejeção e percussão das armas automáticas.
CP18 Mecanismo de disparar das armas de tiro automático e semi-automático.
CP19 Mecanismos de seg. carregamento e aliment. e meios de refrigeração das armas automáticas
CP20 Orgãos de apoio e acessórios das armas automáticas.
CP21 Granadas
CP22 Munições
CP23 Armas Bullpup e Armas de letalidade reduzida.

6.2.1.5. Syllabus:
PC1 - Presentation 
PC2 - Classify weapons
PC3 - Historical evolution
PC4 - Hand weapons.
PC5 - Conditions that satisfy the firearms
PC6 - Ordinary gun fire
PC7 - Targeting devices
PC8 - Characterize the bolt
PC9 - Percussion, safety, extraction, ejection and detention bolt action
PC10 - Buttstock, trims and accessories
PC11 - Mech. of shoot and action repeat rifle
PC - 12Revolvers
PC13 - Semi-automatic and automatic gun fire
PC14 - Automatic gun fire.
PC15 - Automatic weapons. 
PC16 - Systems of automatic weapons
PC17 - Extraction, ejection and percussion of automatic weapons
PC18 - Firing mechanism of weapons
PC19 - Security mechanisms
PC20 - Supporting and accessories
PC21 - Grenades
PC22 - Ammunition
PC23 - Bullpup Weapons, non-lethal weapons

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

CP1 – AO1
CP2 – AO2
CP3 – AO3
CP4 – AO2 e AO3
CP5 – AO5
CP6, CP7, CP8, CP9, CP10, CP11 – AO6
CP12 – AO7
CP13 – AO8
CP14, CP15, CP16, CP17, CP18, CP19, CP20 – AO8, AO9
CP21 – AO10
CP22 – AO10
CP23 – AO11, AO12

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
PC1 – LO1
PC2 – LO2
PC3 – LO3
PC4 – LO2, LO3
PC5 – LO5
PC6, PC7, PC8, PC9, PC10, PC11 – LO6
PC12 – LO7
PC13 – LO8
PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19,PC 20 – LO8, LO9
PC21, PC22 – LO10
PC23 – LO11, LO12
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino e aprendizagem combinam o ensino da lição, exposições orais efetuadas pelos 
alunos e execução de trabalhos práticos. O ensino da lição teórica destina-se a apresentar os principais 
conceitos, materiais e procedimentos lecionados. As componentes de exposição e práticas compreendem 
a montagem e desmontagem dos vários elementos e mecanismos das armas em particular das armas 
ordinárias e das armas automáticas. A componente prática culmina com a classificação de armas de fogo.
A avaliação utiliza a escala de 1 a 20 valores. Como instrumentos de avaliação serão ponderados os 
seguintes: prova individual na forma escrita (85%), exposição oral e trabalhos práticos de grupo (10%) e 
participação em quantidade e em qualidade nas sessões (5%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching and learning methods combine teaching the lesson, oral presentations made   by the students 
and execution of practical work. The teaching of theoretical lesson is intended to present the main 
concepts, materials and procedures taught. Presentation and practical components comprise the assembly 
and disassembly of the various weapons elements and mechanisms in particular of the common guns and 
automatic weapons. The practical component culminates with firearms classification.
The evaluation uses a scale of 1 to 20 points. As assessment tools the following will be considered: 
individual written tests (85%), oral presentations and practical workgroup (10%) and participation in 
quantity and quality in the sessions (5%) .

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

Ensino da lição através de exposição teórica e discussão dirigida: OA1, OA2, OA3, OA4, OA5, OA6, OA7, 
OA8, OA9, OA10, OA11, OA12
Ensino através de sessão prática: OA6, OA7, OA8, OA9, OA10

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching a lesson through theoretical exposition and discussion addressed: PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, 
PC6, PC7, PC8, PC9, PC0, PC11, PC12
Teaching with practical session: PC6, PC7, PC8, PC9, PC10

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
SANTOS, Coronel Rogério, UC M211 – ELEMENTOS DE ARMAMENTO, Manual do Aluno, AM, 2011
Bibliografia Complementar
ARMAS E ARMADURAS – Enciclopédia Visual, Edições Verbo, Ano 1994
ABREU, Coronel António Marques – ARMAMENTO, VIATURAS BLINDADAS E TIRO , Edição Oficinas 
Gráficas da Academia Militar, 1976
ALLEN, Major – PISTOLS, RIFLES AND MACHINE GUNS, Edição English Universities Press Limited, Ano 
1953 – Biblioteca da AM, Obra Nº26368.
CANBY, Courtland – HISTÓRIA DO ARMAMENTO, Morais Editora, Ano 1965– Biblioteca AM, Obra Nº29029.
COURS DÁRMES PORTATIVES, Paris, Imprimerie Nationale, Ano 1924 – Biblioteca AM, Obra Nº18903.
FORD, Roger – THE WORLD´S GREAT HANDGUNS FROM 1450 TO THE PRESENTE DAY, Edição Brown 
Books, Ano 1997 – Biblioteca AM, Obra Nº34546.
GUEDES, Cor Inf António Lourenço – ARMAMENTO, Edição Oficinas Gráficas da Academia Militar, Ano 
1999.
GUN, O MUNDO DA ARMA LIGEIRA – G & Z Edições, LDA

Mapa X - H211 Introdução às Ciências Sociais

6.2.1.1. Unidade curricular:
H211 Introdução às Ciências Sociais

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
David Miguel Pascoal Rosado 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

a. Descrever a génese e o desenvolvimento das Ciências Sociais e Humanas, a título histórico.
b. Reconhecer a especificidade da área das Ciências Sociais e Humanas no contexto das outras Ciências;
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c. Identificar a pluralidade, multidisciplinaridade e interdependência das Ciências Sociais e Humanas;
d. Explicar o domínio da investigação científica em Ciências Sociais e Humanas;
e. Elaborar um Trabalho de Investigação de Grupo (TIG) utilizando correctamente a Metodologia de 
Investigação Científica em Ciências Sociais e Humanas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
a. The evolutionary of the Human and Social Sciences 
b. Specialization and Professionalization in the field of the Human and Social Sciences; 
c. plurality, multidisciplinary and interdependence; of the Human and Social Sciences: 
d. Paradigms, Concepts, Models and Instruments in scientific research in the Human and Social Sciences; 
e. The preparation and submission of Research Papers, Reports, Dissertations and Theses.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
a. O percurso evolutivo das Ciências Sociais e Humanas: O tempo dos pioneiros (1800 – 1900); O tempo 
das fundações (1900 – 1950); O tempo dos investigadores (1950 – (...));
b. Desenvolvimento, Especialização e Profissionalização no domínio das Ciências Sociais e Humanas;
c. Relação das Ciências Sociais e Humanas com as outras áreas do conhecimento;
d. Factores de diferenciação das Ciências Sociais e Humanas: pluralidade, multidisciplinaridade e 
interdependência;
e. Temas emergentes e enfoques contemporâneos em Ciências Sociais e Humanas;
f. Paradigmas, Conceitos, Modelos e Instrumentos na investigação científica em Ciências Sociais e 
Humanas;
g. A Hierarquia dos Actos Epistemológicos;
h. As Fases e as Etapas do Processo de Investigação em Ciências Sociais e Humanas;
i. A Ética em Investigação Científica;
j. A elaboração e apresentação de Trabalhos de Investigação, Relatórios, Dissertações e Teses.

6.2.1.5. Syllabus:
a. The evolutionary path of the Human and Social Sciences: The time of pioneers (1800 - 1900); The time of 
the foundations (1900 - 1950); The time of researchers (1950 - (...)); 
b. Development, Specialization and Professionalization in the field of the Human and Social Sciences; 
c. Relation of the Human and Social Sciences with other areas of knowledge; 
d. Differentiating factors of the Human and Social Sciences: plurality, multidisciplinary and 
interdependence; 
e. Emerging themes and contemporary approaches in the Human and Social Sciences; 
f. Paradigms, Concepts, Models and Instruments in scientific research in the Human and Social Sciences; 
g. The Epistemological Acts Hierarchy; 
h. Phases and Stages of the Research Process in the Human and Social Sciences; 
i. Ethics in Scientific Research; 
j. The preparation and submission of Research Papers, Reports, Dissertations and Theses.

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

a. Os conteúdos programáticos da UC estão estruturados de modo a promover a aquisição e o 
desenvolvimento das competências propostas nos objectivos gerais e específicos desta UC; 
b. Os vários temas abordados na UC seguem uma sequência lógica, que associa, sempre que possível e 
adequado, a componente teórica à componente prática;
c. Parte-se de um essencial enquadramento teórico à área de conhecimento adstrita, sendo que depois se 
procede ao aprofundamento dos outros conteúdos programáticos da UC, de forma sequencial, mas 
concorrente, permitindo-se, nesse ensejo, a ligação e a complementaridade entre conteúdos;
d. 6a – 7a; 6b – 7b, 7c; 6c – 7d, 7e; 6d – 7f, 7g, 7h, 7i; 6e – 7j.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
a. The syllabus of UC are structured to promote the acquisition and development of skills in the proposed 
general and specific objectives of this course;
b. The various topics covered at UC follow a logical sequence, which associates, whenever possible and 
appropriate, the theoretical to the practical component;
c. Begins with an essential theoretical framework for knowledge area enrolled, and then proceeds to the 
deepening of the other UC syllabus, sequentially, but concurrent, enabling, in this occasion, the 
connection between content and complementarity.
d. 6a – 7a; 6b – 7b, 7c; 6c – 7d, 7e; 6d – 7f, 7g, 7h, 7i; 6e – 7j.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Leccionação de carácter teórico-prático e em orientação tutorial. São utilizados os seguintes métodos 
pedagógicos: Método Expositivo; Método Demonstrativo; Método Interrogativo; Método Activo.A 
classificação final obtém-se pela ponderação da Prova de Aproveitamento (PA), do Trabalho de 
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Investigação de Grupo (TIG) e da Participação Qualitativa nas Sessões (PQS), através da seguinte fórmula 
(%): [(PAx50) + (TIGx45) + (PQSx5)]/100

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching of theoretical and practical and tutorials. Use the following teaching methods: Expository 
Method, Method Statement; Interrogative Method, Method Assets.
The final grade is obtained by weighting the Test (PA), the Research Working Group (TIG) and Qualitative 
Participation in Sessions (PQS), using the following formula (%): [(PAx50) + (TIGx45 ) + (PQSx5)] / 100

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

a. A apresentação e análise dos vários pontos do programa respeita uma sequência equilibrada pela 
associação do carácter teórico-prático com a orientação tutorial dos Trabalhos de Investigação de Grupo 
(TIG); 
b. Os métodos pedagógicos aplicados na UC (Método Expositivo, Método Demonstrativo, Método 
Interrogativo e Método Activo) são concorrentes com os objectivos gerais e específicos da UC, permitindo-
se leccionar com consistência todos os conteúdos programáticos da UC;
c. As metodologias de ensino utilizadas na UC conferem a necessária adequabilidade para uma 
aprendizagem consistente e esclarecedora, o que permite posteriormente uma avaliação de 
conhecimentos rigorosa e objectiva.
d. Metodologias de Ensino – Objectivos de Aprendizagem (predominância): Método Expositivo – 6a, 6b; 
Método Demonstrativo – 6c; Método Interrogativo – 6d; Método activo – 6e.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
a. The presentation and analysis of the various aspects of the program respects a sequence balanced by 
the association of the theoretical and practical tutorials with the Work Research Group (TIG);
b. The teaching methods applied in UC (Expository Method, Method Statement, Interrogative Method and 
Method Assets) are concurrent with the general and specific objectives of the UC, allowing to consistently 
teach all subject of UC;
c. The teaching methodologies used in UC confer the necessary fitness for a consistent learning and 
enlightening, allowing further evaluation of knowledge accurately and objectively.
d. Methodologies of Teaching - Learning Objectives (prevalence): Method Expository – 6a, 6b; Method 
Statement – 6c; Method Interrogative – 6d; Active method – 6e.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BARATA, Óscar Soares (2002). Introdução às Ciências Sociais, Volume II, Lisboa, Bertrand Editora
BARATA, Óscar Soares (2007). Introdução às Ciências Sociais, Volume I, Lisboa, Bertrand Editora
COUTINHO, Clara Pereira (2011). Metodologia de Investigação em Ciências Sociais e Humanas, Coimbra, 
Almedina
DORTIER, Jean-François (Dir.) [et al.] (2009). Uma História das Ciências Humanas, Lisboa, Texto & Grafia
GIDDENS, Anthony (2010). Sociologia, 8.ª Edição, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian
MOLÉNAT, Xavier (Coord.) [et al.] (2011). Sociologia: História, Ideias, Correntes, Lisboa, Texto & Grafia
OLIVEIRA, Luís Adriano (2013). Ética em Investigação Científica, Lisboa, Lidel

Mapa X - I112 Inglês II

6.2.1.1. Unidade curricular:
I112 Inglês II

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Florbela Henriques Balão Raabe 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Isabel Maria Henriques Caetano 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

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

OA1 – Reconhecer e utilizar vocabulário da NATO.
OA2 – Identificar e usar vocabulário relacionado com a condição física.
OA3 – Reconhecer e utilizar vocabulário relacionado com exercícios militares: mapas e características do 
terreno; missões tácticas, medidas de coordenação, 
OA4 – Reconhecer e utilizar vocabulário relacionado com operações de manutenção da paz; minas e 
desminagem. 
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OA5 – Reconhecer e utilizar vocabulário relacionado com funções em quartel general das Nações Unidas; 
partes da arma; níveis de alerta; medidas de segurança.
OA6 – Reconhecer e utilizar vocabulário relacionado com o colunas militares; ajuda humanitária; escolta 
militar; linguagem nas comunicações via rádio. 
OA7 – Reconhecer e utilizar vocabulário relacionado com patrulha: uniforme e equipamento, briefings; 
regras de empenhamento; descrição de situações e de multidões, missões da patrulha, TUTELA.
OA8 – Aplicar conhecimentos adquiridos.
AO9 – Redigir diversos tipos de textos de cariz militar.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
OA1 - Recognize and use vocabulary of NATO.
OA2 - Identify and use vocabulary related to the physical condition.
OA3 - Vocabulary related to military exercises: maps and terrain features; missions tactics, coordination,
OA4 - Vocabulary related to peacekeeping operations; mines and demining.
OA5 - Vocabulary related to functions at the headquarters of the United Nations; parts of the gun; alert 
levels; security measures.
OA6 - Vocabulary related to the military convoys; humanitarian aid; military escort; language in radio 
communications.
OA7 - Vocabulary related to patrol: uniforms and equipment, briefings; Rules of Engagement; Description 
of situations and crowds, patrol missions, PROTECTION.
OA8 - Apply acquired knowledge.
AO9 - Compose different types of military-oriented texts

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP 1 - A escola NATO - NATO e alianças militares.
CP 2 - Condição Física; problemas de saúde (feridas e lesões e kit de primeiros socorros); CASEVAC.
CP 3 - Jogos de Guerra - exercícios militares; mapas e características do terreno (que descrevem a 
localização ea distância); tarefas táticas; medidas de coordenação.
CP 4 - Manutenção da Paz - Operações de Manutenção da Paz das Nações Unidas; minas e desminagem.
CP 5 - Sede das Nações Unidas - Funções e responsabilidades; partes de uma arma, níveis de alerta, 
medidas de segurança.
CP 6 - Ajuda humanitária, comboios, palavras procedimento rádio.
CP 7 - Briefings a Patrulhas, tarefas de patrulha, regras de empenhamento, descrever situações e 
multidões.

6.2.1.5. Syllabus:
CP 1 – The NATO school – NATO and Military alliances. 
CP 2 – Fit to fight – Fitness; health problems (wounds and injuries and first aid kit); CASEVAC.
CP 3 – War games – Military exercises; maps and terrain features (describing location and distance); 
tactical tasks; coordination measures.
CP 4 – Peacekeeping – UN Peacekeeping operations; mines and demining.
CP 5 – UN Headquarters – Functions and responsibilities; parts of a rifle, levels of alert, security measures.
CP 6 – Convoy – Humanitarian aid, convoys, radio procedure words.
CP 7 – Patrol – Briefings, Patrol kit, patrol tasks, rules of engagement, describing situations and crowds, 
SALUTE.

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

CP1 – OA1.
CP2 – OA2. 
CP3 – OA3.
CP4 – OA4.
CP5 – OA5.
CP6 – AO6.
CP7 – AO7.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
CP1 – OA1.
CP2 – OA2. 
CP3 – OA3.
CP4 – OA4.
CP5 – OA5.
CP6 – AO6.
CP7 – AO7.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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ME1 – Método comunicativo.
ME2 – Exposição/apresentação oral feita pelos alunos.
ME3 – Execução (inclui demonstração/simulação).
ME4 – Discussão dirigida. 
Na utilização dos métodos descritos, far-se-á recurso às seguintes ferramentas para:
- a compreensão da língua falada (Listening) : audição de entrevistas, diálogos, conversas telefónicas, 
briefings;
- a prática da expressão oral (Speaking): realização de actividades de brainstorming, debates, entrevistas,
apresentação de trabalhos individuais ou em pares, simulações (roleplay) guiadas; 
- a prática de compreensão da língua escrita (Reading): leitura de textos, fichas, gráficos, diálogos e 
entrevistas;
- a prática da expressão escrita (Writing): redacção de textos temáticos, diálogos e entrevistas, relatórios,
descrições.
Os quatro parâmetros linguísticos serão tidos em conta, perfazendo cada um 25% da nota final do aluno. 
As competências relativas a Listening, Reading e Writing são avaliadas com testes específicos. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
LM1 – Communicative Method
LM2 – Oral presentations carried out by students.*
LM3 – Task-oriented exercises (including demonstrations and simulations) 
LM4 – Guided classroom discussion
The above mentioned methods include the following tools: 
- for Listening skills: interviews; dialogues; telephone conversations, military briefings.
- for Speaking skills: brainstorming, class debates; interviews, individual and pair work presentations; role-
play
on task processing: finding information; discussing and agreeing on priorities; deciding on a course of 
action;
leadership decisions.
– for Reading skills: several types of text: notes; memos; interviews; dialogues; news.
– for Writing skills: descriptions; notes; interviews; dialogues; essays; reports, briefings.
All four language skills (Listening, Speaking, Reading and Writing) will be assessed. Each skill will 
represent 25% of the student’s final mark. 

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

ME1 – OA1, OA2, OA3, OA4, OA5, OA6, OA7, OA8, OA9.
ME2 – OA8.
ME3 – OA1, OA2, OA3, OA4, OA5, OA6, OA7, OA8, OA9.
ME4 – OA8.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
LM1 – LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, LO6, LO7, LO8, LO9.
LM2 – LO8.
LM3 – LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, LO6, LO7, LO8, LO9.
LM4 – LO8.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
MELLOR-CLARK, S. & Altamirano, Y. (2008) Campaign 1, Student’s Book - English for the Military. Italy: 
Macmillan.
- MELLOR-CLARK, S. & Altamirano, Y. (2008) Campaign 1, Workbook - English for the Military. Italy: 
Macmillan.
- BOWYER, R. (2004). Campaign – Check your Vocabulary for Military English, Spain: Macmillan.
- Colectânea de exercícios e textos de carácter geral e militar.
- BOWYER, Richard, Campaign (2004) Dictionary of Military Terms. Italy: Macmillan

Mapa X - H252 Metodologia da Investigação Científica Aplicada ao Trabalho de Investigação Aplicada

6.2.1.1. Unidade curricular:
H252 Metodologia da Investigação Científica Aplicada ao Trabalho de Investigação Aplicada

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Maria Carapelho Romão Leston Bandeira - 25 TC 

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
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Paulo Alexandre Moreira Machado - 45 TC (3 TC x 15 semanas)

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

A UC tem por finalidade capacitar os estudantes para concretizarem com sucesso os seus Trabalhos de 
Investigação Aplicada (TIA), o que supõe aptidão para mobilizar conhecimentos relativos aos 
procedimentos da metodologia científica, adequando-os aos problemas de pesquisa e tipo de 
investigação. Com a articulação entre conteúdos programáticos, metodologia de ensino e métodos de 
avaliação visam-se os seguintes Objetivos de Aprendizagem (OA):
OA1 – Definir e delimitar os objetivos e objeto da pesquisa
OA2- Planificar o projeto de investigação, seguindo as etapas do procedimento científico
OA3 – Tomar decisões adequadas e fundamentadas quanto à escolha dos métodos e técnicas, de âmbito 
quantitativo e qualitativo
OA4 - Construir e aplicar técnicas de recolha e tratamento de dados
OA5 – Apresentar e interpretar resultados da investigação
AO6 – Estruturar e redigir o trabalho de investigação aplicada
AO7 – Cumprir preceitos éticos 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 - Define and define the objectives and purpose of the survey.
LO2 - Plan the research project, fol lowing the steps of the scientific procedure.
LO3 - Take appropriate and informed decisions regarding the choice of methods and techniques of 
quantitative
and qual itative framework.
LO4 - Bui ld and apply techniques for col lecting and processing data.
LO5 - Present and interpret research results.
LO6 - Structure and write the appl ied research work.
LO7 - Comply with ethical principles

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP 1- Introdução genérica ao trabalho científico: paradigmas; teorias e investigação empírica; fases da 
pesquisa
CP2 – Do tema ao problema de investigação: passos a percorrer e condições operativas
CP3 – Questões de investigação e formulação de hipótese: o papel das questões de investigação e as suas 
características; formulação de hipóteses, tipos e características:
CP4 – Técnicas de recolha e tratamento de dados empíricos: Inquéritos por questionário, inquéritos por 
entrevista, análise documental. Bases de dados, análise estatística e análise de conteúdo. 
CP5 – Organizar, interpretar e apresentar resultados da investigação: construção e apresentação de 
gráficos, tabelas e outros formatos de apresentação de dados
CP6 – Técnicas de redação aplicadas à comunicação científica, com especial ênfase na elaboração do TIA
CP7 – Ética do trabalho científico

6.2.1.5. Syllabus:
PC1 – Introduction to scientific work: paradigms; theories and empirical research; phases of the research 
project
PC2 –The research problem: steps and operating conditions
PC3 – Research questions and hypothesis: the role of research questions and their characteristics; 
formulating hypotheses, types and characteristics:
PC4– Techniques of collecting and analysing empirical material: surveys, interviews and document 
analysis. Data bases, statistical analysis and content analysis.
PC5– Organization, interpretation and presentation of the research results 
PC6 - Techniques for writing and presenting scientific reports
PC7 – Ethics of scientific research

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

CP1 – OA1
CP2 – OA1; OA2
CP3 – OA1; OA2; OA3;
CP4 – AO3 e OA4 
CP5 – OA5 e AO6
CP6 – 0A1; 0A2;0A3;0A4; 0A5;0A6
CP7 – 0A7

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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PC1 – LO1 (Learning Objective 1)
PC2 – LO1; LO2
PC3 – LO1; LO2; LO3
PC4 – LO3; LO4
PC5 – LO5;LO6
PC6 – LO1; LO2;LO3;LO4; LO5;LO6
PC7 – LO7

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino incluem aulas de exposição (lição), maioritariamente com recurso a apoios 
audiovisuais; discussão dirigida, exposições orais efetuadas pelos alunos e exercícios de vários tipos (ex. 
resolução de casos práticos/problemas).
A avaliação inclui os seguintes elementos: teste escrito individual (40%); planeamento faseada do projeto 
do TIA (20%); elaboração e discussão do projeto final (40%). Participação em exercícios e aulas de 
discussão com avaliação qualitativa a considerar no arredondamento da nota final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methods include lectures, directed discussion, oral presentations made by the students, and 
exercises of various types (e.g. resolution of practical cases /problems).
The evaluation includes the following elements: Individual written test (40%); planning of a research 
applied project (20%); elaboration and discussion of the project (40%). Participation in exercises and 
lessons will be considerate as qualitative elements of the final evaluation.

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

Exposição (lição): AO1, AO2, AO3, AO4, AO5, AO6, AO7
Discussão dirigida: AO1, AO2, AO6, AO7
Exposição oral dos alunos: AO2, AO6
Exercícios: AO4. AO5
O método de ensino articula a exposição teórica com a prática. As componentes expositivas destinam-se 
especialmente a apresentar as referências teóricas e operacionais subjacentes às aplicações práticas e, 
procurarão incentivar a participação dos alunos através da discussão orientada. As componentes práticas 
compreendem múltiplas atividades destinadas a aplicar e exercitar os conhecimentos que integram o 
conteúdo do programa, procurando, simultaneamente, implicar os alunos no seu processo de 
aprendizagem, dando-lhes os instrumentos necessários para autoavaliarem o seu êxito ou falhas e por 
essa via adquirirem níveis sucessivos de autonomia, responsabilização e sentido de valorização pessoal.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lectures: LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, LO6, LO7
Oriented discussions: LO1, LO2, LO6, LO 7
Oral presentations: LO2, LO6
Exercises: LO4, LO5
The teaching methodologies articulate the theoretical exposition with practice. Expositions components 
are specially designed to provide the theoretical and operational references underlying the applications. 
The practical components encompass multiple activities, looking simultaneously to involve students in 
their learning process; by giving them the necessary tools to auto assess their success or failure and 
achieve successive levels of autonomy and responsibility. 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ceia, C. (2010). Normas para a apresentação de trabalhos científicos (9ª ed.). Lisboa: Presença.
Foddy, W. (2002). Como perguntar. Oeiras: Celta editora.
Fortin, M. F. & Filion, J. C. (2009). Fundamentos e etapas do processo de investigação. Loures: 
Lusodidacta.
Lakatos. E. M. (2000). Metodologia científica (3ª ed.). São Paulo: Editora Atlas. 
Quivy, R. & Campenhoudt, L. V. (2003). Manual de investigação em ciências sociais. Lisboa: Gradiva

Mapa X - M415 História Militar II

6.2.1.1. Unidade curricular:
M415 História Militar II

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António José Telo 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)
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6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

OA 1 Caracterizar a atividade militar na transição da idade moderna para a idade contemporânea;
OA 2 Caracterizar a atividade militar no século XIX entre 1815 e o início das guerras industriais; 
OA 3 Caracterizar a atividade militar no período das guerras industriais; 
OA 4 Descrever as inovações militares nas Guerras Industriais; 
OA 5 Caracterizar a maneira de fazer a guerra na Europa no início do século XX (1ª Guerra Mundial); 
OA 6 Descrever as inovações militares na 2ª Guerra Mundial; 
OA 7 Caracterizar o período da Guerra Fria 1945 - 1990 
OA 8 Caracterizar o período após o fim do mundo bipolar
OA 9 Caraterizar o período de transição do século XX para o século XXI (Transformação da Defesa)

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
OA 1 Characterize the military activity in the transition of the contemporary age;
OA 2 Characterize the military activity in the nineteenth century between 1815 and the beginning of 
industrial wars;
OA 3 Characterize the industrial wars;
OA 4 Describe the military innovations in industrial Wars;
OA 5 characterize the war in Europe in the early twentieth century (WW1);
OA 6 Describe the military innovations in the 2nd World War;
OA 7 characterize the Cold War period 1945-1990
OA 8 characterize the period after the end of the bipolar world
OA 9 Characterize the transition to XXI Century

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP 1 – As Guerras Globais de Transição para o Contemporâneo 1792 – 1815
CP 2 – A transição para as sociedades industriais 1815 – 1860/70
CP 3 – A actividade militar nas sociedades industriais desenvolvidas 1860/70-1914
CP 4 – As guerras globais do Século XX 1914 - 1945
CP 5 – A guerra fria 1945 / 1990
CP 6 – A Revolução Militar em Curso / Transformação da Defesa

6.2.1.5. Syllabus:
CP 1 - The Transition for Contemporary Wars 1792-1815
CP 2 - The transition to industrial societies 1815 - 1860/70
CP 3 - The military activity in industrial societies 1860 / 70-1914
CP 4 - The global wars of the twentieth century 1914-1945
CP 5 - The Cold War 1945/1990
CP 6 - The Military Revolution in Progress 

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

CP 1 –OA 1
CP 2- OA 2
CP 3 – OA3 e OA4
CP 4- OA5 e AO 6
CP 5 – OA 7
CP 6 - OA 8 e OA 9

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
CP 1 –OA 1
CP 2- OA 2
CP 3 – OA3 e OA4
CP 4- OA5 e AO 6
CP 5 – OA 7
CP 6 - OA 8 e OA 9

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Relativamente à metodologia de ensino, serão privilegiados os métodos da lição, da palestra e da 
discussão dirigida.A avaliação é sumativa e final, utilizando a escala classificativa de 1 a 20 valores. Como 
instrumentos de avaliação serão considerados a prova escrita, de natureza individual. 
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Será também considerado o resultado da análise do desempenho individual do aluno durante as unidades 
lectivas

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Regarding the teaching methodology will be directed privileged the lesson, the lecture and the discussion 
methods. 
The evaluation is summative and final using the ranking scale of 1 to 20. As assessment tools are 
privileged individual written tests. 
Will also be considered the result of the student individual performance analysis over the lessons.

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

Lição: OA 1, 2, 3,4, 5,6,7,8,9
Discussão dirigida : AO 5, 7 e 9 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
LESSON : OA 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9
Discussion: AO 5, 7 e 9

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Barata, Manuel Themudo – As Invasões Francesas e a Organização da Resistência Portuguesa, 
Lisboa,1989.
Chartrand, René – Fuentes de Oñoro, Londres, Osprey, 2002. 
Vimeiro 1808, Londres, Osprey, 1999.
Bussaco 1810, Londres, Osprey, 2000. 
The Portuguese Army of the Napoleonic Wars, 3 vols., Londres, Osprey, 2001.
Gomes, Carlos de Matos,Operação Nó Górdio, Lisboa, Prefácio, 2002. 
Huntington, Samuel P. – The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order, Nova York, Simon 
& Schuster, 1996. 
Martins, Luis Ferreira,História do Exército Português, Lisboa, 1945.
Modelski, George e Thompson, William – Seapower in Global Politics 1494-1993, Seattle, University of 
Washington Press, 1993.
Selvagem, Carlos – Portugal Militar, 2ª ed., Lisboa, 1991.
Telo, António José – Portugal na 2ª Guerra Mundial 1941-1945, 2 vols., Lisboa, 1991/1992.
Portugal e a NATO, Lisboa, Cosmos, 1993.
Economia e Império no Portugal Contemporâneo, Lisboa, Cosmos, 1994.

Mapa X - M121 Organização do Terreno

6.2.1.1. Unidade curricular:
M121 Organização do Terreno

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Alberto Rocha Afonso 15 TC ( 1 TC x 15 semanas )

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Augusto José Pinto da Rocha Pinheiro 30 TC (2 TC x 15 semanas)

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

Dotar os alunos de diversos conhecimentos teóricos e práticos que lhes permitam relacionar o binómio 
Ameaça-Proteção nas suas múltiplas vertentes, em ordem a aumentar a capacidade de sobrevivência do 
combatente no moderno campo de batalha (Objetivo de Aprendizagem 1 – OA1).
Dar a conhecer os conceitos básicos de Organização do Terreno, sua evolução histórica (Objetivo de 
Aprendizagem 2 – OA2) e enquadramento no moderno campo de batalha (OA1), relacionando o binómio 
Ameaça-Proteção ao nível das seguintes áreas:
- Vigilância/Contravigilância do campo de batalha (OA3);
- Explosivos e artifícios de fogo (OA4);
- Obstáculos convencionais e de reforço (OA5);
- Ameaça nuclear, biológica e química (OA6). 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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1Increase the fighter's survivability on the modern battlefield (Learning Objective 1 - OA1).
2Make known the basics of Land Organization, its historical evolution (Learning Objective 2 - OA2) and 
position of the modern battlefield (OA1), relating the Threat-Protection binomial to the level of the following 
areas:
3- Surveillance / countersurveillance the battlefield (OA3);
4- Explosives and fire devices (OA4);
5- Conventional and reinforcement Obstacles (OA5);
6- Nuclear threat, biological and chemical (OA6).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 – História da Organização do Terreno
CP2 – Organização geral do Teatro de Operações e a intervenção da Organização do Terreno
CP3 – Binómio Ameaça/Proteção: as ameaças e os meios de proteção
CP4 – Ameaça da vigilância no campo de batalha
CP5 – Ameaça dos explosivos, minas e artifícios de fogo
CP6 – Ameaça dos projeteis convencionais
CP7 – Ameaça das armas nucleares, químicas e biológicas
CP8 – Espaldões e abrigos convencionais
CP9 – Campos de minas de proteção 
CP10 – Obstáculos
CP11 – Proteção contra projeteis de armas convencionais 

6.2.1.5. Syllabus:
PC1 – Terrain’s Organization history
PC2 – General organization of the theater of operations and the intervention of Terrain’s Organization
PC3 – Binomial Threat/Protection: threats and safeguards 
PC4 – Battlefield surveillance threat
PC5 – Threat of explosives, mines and fiery artifices
PC6 – Conventional missiles threat
PC7 – Treath of nuclear, chemical and biological weapons
PC8 – Protection Excavations and conventional shelters
PC9 – Protection minefields
PC10 – Barriers
PC11 – Conventional projectiles protection

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

CP1 – OA2
CP2 – OA1
CP3 – OA3; OA4; OA5; OA6
CP4 – OA3
CP5 – OA4
CP6 – OA4
CP7 – OA6
CP8 – OA3; OA4; OA6
CP9 – OA4; OA5
CP10 – OA5
CP11 – OA3

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
CP1 – OA2
CP2 – OA1
CP3 – OA3; OA4; OA5; OA6
CP4 – OA3
CP5 – OA4
CP6 – OA4
CP7 – OA6
CP8 – OA3; OA4; OA6
CP9 – OA4; OA5
CP10 – OA5
CP11 – OA3

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Lição/Palestra
- Discussão dirigida
- Execução (resolução de casos práticos/exercícios)
A avaliação baseia-se em três elementos:
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- Teste escrito individual (70%)
- Trabalhos individuais (25%)
- Avaliação contínua (5%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Lesson/Lecture
- Addressed Discussion
- Implementation (solving practical/exercise cases)
The evaluation is based on three elements:
- Individual written test (60%)
- Individual work (35%)
- Continuous assessment (5%)

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

Lição/Palestra: OA2, OA3, OA4, OA5, OA6, OA7
Discussão dirigida: OA1
Execução: OA4

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lesson/Lecture: LO2, LO3, LO4, LO5, LO6, LO7
Adressed discussion: LO1
Implementation (solving practical/exercise cases:) LO4

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bibliografia obrigatória
- Organização do Terreno I, Academia Militar.
- Organização do Terreno II, Academia Militar.
Bibliografia Complementar
- Fortification de Ingenieros, Estado Mayor del Ejército Español, Edição de 1990.
- Apontamentos do Curso de Contravigilância, Escola Prática de Engenharia.
- Apontamentos do Curso de Explosivos, Minas e Armadilhas, Escola Prática de Engenharia.
- Apontamentos do Curso de Defesa NBQ, Escola Prática de Engenharia.

Mapa X - N125 Probabilidades e Estatistica

6.2.1.1. Unidade curricular:
N125 Probabilidades e Estatistica

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
César Rodrigo Fernández 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

1. Fazer o desenvolvimento dum estudo estatístico com a recolha de dados e respetiva organização e 
interpretação;
2. Estruturar um raciocínio lógico aplicado ao cálculo da probabilidade;
3. Aplicar modelos probabilísticos aos problemas concretos;
4. Interpretar os resultados e relatórios estatísticos de forma a poder tirar conclusões e fazer previsões;
5. Reconhecer na estatística e no cálculo da probabilidade aplicações de conceitos matemáticos 
adquiridos durante a sua formação científica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Make the development of the statistical study with data collection and respective organization and 
interpretation;
2. Design a logical reasoning applied to calculate the probability;
3. Apply probabilistic models to concrete problems;
4. Interpret the results and statistical reports in order to be able to draw conclusions and make predictions;
5. Recognize the statistics and the calculation of the probability application of mathematical concepts 
acquired during his scientific training.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I.- Estatística Descritiva
II.- Cálculo da Probabilidade.
III.- Variáveis Aleatórias.
IV.- Distribuições Teóricas Importantes.
V.- Teoria da Amostragem
VI.- Ensaios de Hipóteses
VII.- Estimação
VIII.- Correlação. Regressão linear.
IX.- Análise de Variância.

6.2.1.5. Syllabus:
I.- Descriptive Statistics
II.- Probability calculus.

III.- Random variables.

IV.- Relevant theoretical distributions.

V.- Sampling theory
VI.- Hypothesis testing
VII.- Estimators
VIII.- Correlation. Linear regression.
IX.- Analysis of Variance.

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

- Conteúdo I: a,b,c,1,4,5,i-ix
- Conteúdo II: a,c,d,2,5,i-ix
- Conteúdo III: c,d,f,2,3,i-ix
- Conteúdo IV: c,d,e,f,3,4,5,i-ix
- Conteúdo V: a,b,c,f,g,1,3,4,5,i-ix
- Conteúdo VI: c,e,f,1,2,3,4,i-ix
- Conteúdo VII: c,f,g,1,4,5,i-ix
- Conteúdo VIII: a,b,c,g,1,4,5,i-ix
- Conteúdo IX: c,f,g,1,3,4,i-ix

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
- Content I: a,b,c,1,4,5,i-ix
- Content II: a,c,d,2,5,i-ix
- Content III: c,d,f,2,3,i-ix
- Content IV: c,d,e,f,3,4,5,i-ix
- Content V: a,b,c,f,g,1,3,4,5,i-ix
- Content VI: c,e,f,1,2,3,4,i-ix
- Content VII: c,f,g,1,4,5,i-ix
- Content VIII: a,b,c,g,1,4,5,i-ix
- Content IX: c,f,g,1,3,4,i-i

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica com exemplos e contra-exemplos motivadores, complementada com a resolução de 
exercícios em sala, e trabalhos práticos.
avaliação de conhecimentos é realizada ao longo do semestre contribuindo os seguintes parâmetros:
a. Aplicação nas aulas.
b. Acompanhamento da disciplina ao longo do semestre.
c. Participação em tempos de apoio extra aula.
d. Dois testes parcelares. Para os alunos que no fim do semestre não tenham aproveitamento, apresenta-
se um plano de apoio especial para a última semana de aulas e realiza-se um teste global de recuperação 
na última aula.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical explanation with motivating examples and counter-examples, and exercise resolution at the 
classroom, and practical Works outside the classroom.Knowledge evaluation is performed along the 
semester with consideration to the following parameters:
a. Continuous effort at the classroom.
b. Continuous assimilation of notions and techniques along the semester.
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c. Intervention in supplementary supporting lecture times.
d. Results of two partial tests. Those students that, by the end of the semester, don’t reach the minimum, 
have the possibility of a supplementary support in the last week of classes, and also a global test after 
these lessons.

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

O programa e objetivos exigem do estudante um sólido conhecimento dos princípios básicos do cálculo 
de probabilidades e da estatística. Este conhecimento é atingido através de uma introdução teórica sólida 
das ferramentas e das suas propriedades, e duma aplicação contínua em exercícios e trabalhos práticos 
que permitem ao cadete assimilar as noções estudadas e apresentar as dúvidas que possam surgir.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The program and objectives demand from the student a solid comprehension of the fundamentals of 
probability calculus and statistics. This comprehension is achieved with a solid theoretical introduction of 
the tools and its properties in the theoretical lessons, and a continuous application with the exercises and 
practical Works, which allow the assimilation of new notions and to present any doubt that might arise.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Carreira, A.; Pinto, G.; Oliveira, L.; Cálculo da Probabilidade. Instituto Piaget 2002
-Gmurman, V. E.; Problemas em Probabilidades e Estatística, Ed. Mir, 1984
-Murteira, B.J.; Probabilidades e Estatística I,II. McGraw-Hill, 1990
Bibliografia adicional:
-Bowker, A.H.; Lieberman, G.J.; Engineering Statistics, Prentice Hall 1972
-Chao, Lincoln L.; Statistics: Methods and Analysis. McGraw-Hill 1969
-Cramer, H.; Elementos da Teoria das Probabilidades e algumas das suas aplicações. Ed. Mestre Jou, 1973
-Dixon, W.J.; Massey, F.J.Jr; Introduction to Statistical Analysis, McGraw-Hill. 1957
-Freund,J.E.; Walpol, R.E.; Mathematical Statistics, Prentice Hall, 1987

Mapa X - H131 Introdução à Gestão

6.2.1.1. Unidade curricular:
H131 Introdução à Gestão

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
David Miguel Pascoal Rosado 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

a. Explicar o papel dos Gestores e da Gestão nas Organizações;
b. Reconhecer os marcos mais significativos atinentes à evolução da Gestão, das Metáforas 
Organizacionais e das Teorias Organizacionais;
c. Relacionar Sistema Organizacional, Contexto Organizacional e Sistema Comportamental;
d. Compreender o significado de Estratégia Empresarial, de Dinâmica Organizacional, de Mudança 
Organizacional e do Processo Racional de Tomada de Decisão;
e. Explicar o impacto da Gestão de Recursos Humanos/Gestão de Pessoas nas Organizações;
f. Identificar as diferentes ópticas de análise de rendibilidade;
g. Reconhecer a importância da Ética e da Responsabilidade Social na Gestão.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
A.Explain the role of Managers and Management in Organizations;
B. Recognize the most significant landmarks relating to the evolution of Management of Organizational 
Metaphors and Organizational Theories;
c. Relate Organizational system, organizational context and Behavioral System;
d. Understand the meaning of Business Strategy, Organizational Dynamics, Organizational Change and 
Rational Decision-making;
and. Explain the impact of Human Resource Management / Human Resources Management in 
Organizations;
f. Identify the profitability analysis of optical;
g. Recognize the importance of Ethics and Social Responsibility in Management.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
a. Processo, Funções e Níveis da Gestão;
b. Tipos, Competências e Funções dos Gestores;
c. Evolução da Gestão, Estruturas Analíticas e Teorias Organizacionais;
d. Componentes de Estrutura, Desenho Organizacional, Cultura, Poder e Conflito;
e. Ambiente Interno/Externo, Incerteza e Tecnologia;
f. Motivação, Liderança e Comunicação Organizacional;
g. Estratégia Militar e Estratégia Empresarial;
h. Pensamento, Planeamento e Processo de Gestão Estratégica;
i. Eficiência, Eficácia e Desenvolvimento Organizacional;
j. Recrutamento, Selecção, Acolhimento e Integração de Pessoas na Organização;
k. Avaliação de Desempenho e Sistema de Recompensas;
l. Ópticas e Fluxos na Empresa;
m. Análise Económica e Financeira;
n. Ética e Moral na Gestão;
o. Enquadramento conceptual e dimensões da Responsabilidade Social nas Organizações.

6.2.1.5. Syllabus:
a. Process, functions and levels of management; 
b. Types, Skills and Functions of the Executives; 
c. Evolution of Management, Analytic Structures and Organizational Theory; 
d. Components of Structure, Organizational Design, Culture, Power and Conflict; 
e. Internal/External Environment, Uncertainty and Technology; 
f. Motivation, Leadership and Organizational Communication;
g. Military Strategy and Business Strategy; 
h. Thinking, Planning and Strategic Management Process; 
i. Efficiency, Effectiveness and Organizational Development; 
j. Recruitment, Selection, Reception and Integration of People in the Organization; 
k. Performance Evaluation and Rewards System; 
l. Optical and flows in the Company; 
m. Economic and Financial Analysis; 
n. Moral and Ethics in Management; 
o. Conceptual framework and dimensions of Social Responsibility in Organizations.

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

a. Os conteúdos programáticos da UC estão estruturados de modo a promover a aquisição e o 
desenvolvimento das competências propostas nos objectivos gerais e específicos desta UC; 
b. Os vários temas abordados na UC seguem uma sequência lógica, que associa, sempre que possível e 
adequado, a componente teórica à componente prática;
c. Parte-se de um essencial enquadramento teórico à área de conhecimento adstrita, sendo que depois se 
procede ao aprofundamento dos outros conteúdos programáticos da UC, de forma sequencial, mas 
concorrente, permitindo-se, nesse ensejo, a ligação e a complementaridade entre conteúdos;
d. 6a – 7a, 7b; 6b – 7c, 7d; 6c – 7e, 7f, 7g; 6d – 7h, 7i, 7j; 6e – 7k, 7l; 6f – 7m, 7n; 6g – 7o, 7p.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
a. The syllabus of UC are structured to promote the acquisition and development of skills in the proposed 
general and specific objectives of this course;
b. The various topics covered at UC follow a logical sequence, which associates, whenever possible and 
appropriate, the theoretical to the practical component;
c. Begins with an essential theoretical framework for knowledge area enrolled, and then proceeds to the 
deepening of the other UC syllabus, sequentially, but concurrent, enabling, in this occasion, the 
connection between content and complementarity;
d. 6a – 7a, 7b; 6b – 7c, 7d; 6c – 7e, 7f, 7g; 6d – 7h, 7i, 7j; 6e – 7k, 7l; 6f – 7m, 7n; 6g – 7o, 7p.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Leccionação de carácter teórico-prático e em orientação tutorial. No uso da Lição/Palestra, são ainda 
utilizados os seguintes métodos pedagógicos: Método Expositivo; Método Demonstrativo; Método 
Interrogativo; Método Activo.
A classificação final obtém-se pela ponderação da Prova de Aproveitamento (PA), do Trabalho de 
Investigação de Grupo (TIG) e da Participação Qualitativa nas Sessões (PQS), através da seguinte fórmula 
(%): [(PAx50) + (TIGx45) + (PQSx5)]/100

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching of theoretical and practical and tutorials. In the use of Lesson/Lecture, there are also used the 
following teaching methods: Expository Method, Method Statement; Interrogative Method, Method Assets.
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The final grade is obtained by weighting the Test (PA), the Research Working Group (TIG) and Qualitative 
Participation in Sessions (PQS), using the following formula (%): [(PAx50) + (TIGx45 ) + (PQSx5)] / 100

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

a. A apresentação e análise dos vários pontos do programa respeita uma sequência equilibrada pela 
associação do carácter teórico-prático com a orientação tutorial dos Trabalhos de Investigação de Grupo 
(TIG); 
b. Os métodos pedagógicos aplicados na UC (Método Expositivo, Método Demonstrativo, Método 
Interrogativo e Método Activo) são concorrentes com os objectivos gerais e específicos da UC, permitindo-
se leccionar com consistência todos os conteúdos programáticos da UC;
c. As metodologias de ensino utilizadas na UC conferem a necessária adequabilidade para uma 
aprendizagem consistente e esclarecedora, o que permite posteriormente uma avaliação de 
conhecimentos rigorosa e objectiva.
d. Metodologias de Ensino – Objectivos de Aprendizagem (predominância): Método Expositivo – 6a, 6b; 
Método Demonstrativo – 6c, 6d; Método Interrogativo – 6e, 6f; Método Activo – 6g.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
a. The presentation and analysis of the various aspects of the program respects a sequence balanced by 
the association of the theoretical and practical tutorials with the Work Research Group (TIG);
b. The teaching methods applied in UC (Expository Method, Method Statement, Interrogative Method and 
Method Assets) are concurrent with the general and specific objectives of the UC, allowing to consistently 
teach all subject of UC;
c. The teaching methodologies used in UC confer the necessary fitness for a consistent learning and 
enlightening, allowing further evaluation of knowledge accurately and objectively.
d. Methodologies of Teaching - Learning Objectives (prevalence): Method Expository – 6a, 6b; Method 
Statement – 6c, 6d; Method Interrogative – 6e, 6f; Active method – 6g.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BILHIM, João (2013). Teoria Organizacional: Estruturas e Pessoas, 7.ª Edição, Lisboa, Instituto Superior de 
Ciências Sociais e Políticas
LISBOA, João; COELHO, Arnaldo; COELHO, Filipe; ALMEIDA, Filipe (Dir. e Coord.); e MARTINS, António 
(Org.) (2011). Introdução à Gestão de Organizações, 3.ª Edição, Lisboa, Vida Económica
REED, Mike (1997). Sociologia da Gestão, Oeiras, Celta Editora
SOTOMAYOR, Ana Maria; RODRIGUES, Jorge; DUARTE, Manuela (2014). Exercícios de Gestão das 
Organizações, Carcavelos, Rei dos Livros
SOTOMAYOR, Ana Maria; RODRIGUES, Jorge; DUARTE, Manuela (2014). Princípios de Gestão das 
Organizações, 2.ª Edição, Carcavelos, Letras e Conceitos
TEIXEIRA, Sebastião (2011). Gestão das Organizações, 2.ª Edição, Lisboa, Verlag Dashofer

Mapa X - H314 Noções Fundamentais de Ciências Politica e Direito Constitucional

6.2.1.1. Unidade curricular:
H314 Noções Fundamentais de Ciências Politica e Direito Constitucional

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Armando Pinheiro Simão 60 TC ( 4 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

OA1 – Identificar o objecto da Ciência Política
OA2 – Reconhecer os métodos da Ciência Política
OA3 – Sumarizar a História das Ideias Políticas
OA4 – Identificar os elementos constitutivos do Estado
OA5 – Explicar os elementos constitutivos do Estado
OA6 – Reconhecer as formas de Governo
OA7 – Explicar as formas de Governo
OA8 – Reconhecer os fins e as funções do Estado
OA9 – Explicar os fins e as funções do Estado
OA10 – Descrever a organização do poder político do Estado
OA11 – Identificar regimes políticos, sistemas de governo, sistemas eleitorais e partidos políticos

Página 82 de 158ACEF/1516/16012 — Guião para a auto-avaliação

18-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=995079e8-dd53-19dd-fa60...



OA12 – Explicar regimes políticos, sistemas de governo, sistemas eleitorais e partidos políticos
OA13 – Reconhecer e justificar o Direito Constitucional como Conceito
OA14 – Sumarizar a História Constitucional Portuguesa
OA15 – Resumir e interpretar a Constituição da República Portuguesa de 1976

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- The Object of Political Science
- Methods of Political Science
- The History of Political Ideas
- From Classical Antiquity Machiavelli
- From Bodin to the contemporary thinking
- The constituent elements of the State
- The forms of government (government at large; forms of State)
- The purposes and functions of the state
- The organization of the political power of the state
- Political regimes, systems of government, electoral systems and political parties
- The Constitutional Law as Concept
- Portuguese Constitutional History
- The Constitution of the Republic 1976

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 – O Objecto da Ciência Política
CP2 – Os métodos da Ciência Política
CP3 – A História das Ideias Políticas
CP3.1 – Da Antiguidade Clássica a Maquiavel
CP3.2 – De Bodin até ao pensamento contemporâneo
CP4 – Os elementos constitutivos do Estado
CP5 – As formas de Governo (governo em sentido lato; as formas de Estado)
CP6 – Os fins e as funções do Estado
CP7 – A organização do poder político do Estado
CP8 – Regimes políticos, sistemas de governo, sistemas eleitorais e partidos políticos
CP9 – O Direito Constitucional como Conceito
CP10 – A História Constitucional Portuguesa
CP11 – A Constituição da República Portuguesa de 1976 . 

6.2.1.5. Syllabus:
CP1 - The Object of Political Science
CP2 - Methods of Political Science
CP3 - The History of Political Ideas
CP3.1 - From Classical Antiquity Machiavelli
CP3.2 - From Bodin to the contemporary thinking
CP4 - The constituent elements of the State
CP5 - The forms of government (government at large; forms of State)
CP6 - The purposes and functions of the state
CP7 - The organization of the political power of the state
CP8 - Political regimes, systems of government, electoral systems and political parties
CP9 - The Constitutional Law as Concept
CP10 - Portuguese Constitutional History
CP11 - The Constitution of the Republic 1976

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

CP1 – OA1
CP2 – OA2
CP3 – OA3
CP4 – OA4; OA5
CP5 – OA6; OA7
CP6 – OA8; OA9
CP7 – OA10
CP8 – OA11; OA12
CP9 – OA13
CP10 – OA14

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
CP1 – OA1
CP2 – OA2
CP3 – OA3
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CP4 – OA4; OA5
CP5 – OA6; OA7
CP6 – OA8; OA9
CP7 – OA10
CP8 – OA11; OA12
CP9 – OA13
CP10 – OA14

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão utilizados os métodos,expositivo e activo, aplicando as técnicas pedagógicas associada.
ME1 – Método expositivo (lição/palestra com possibilidade de interacção com os discentes)
ME2 – Método activo (resolução de problema de índole prática/abordagem de situações práticas)
ME3 - Método interrogativo (formulação de questões/discussão dirigida)
Teste escrito individual de natureza descritiva (50%)
Participação em quantidade e em qualidade durante o semestre letivo, incluindo-se respostas a questões 
práticas colocadas durante as sessões presenciais (50%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
ME1 - expository method (lesson / lecture with the possibility of interaction with the students)
ME2 - Active method (problem solving practical nature / approach of practical situations)
ME3 - Interrogative method (formulation of questions / directed discussion)

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

ME1: OA1;OA2;OA3;OA4; OA5; OA6; OA7; OA8; OA9; OA10; OA11; OA12; OA13; OA14; OA15
ME2: OA1; OA2; OA3; OA4; OA5; OA6; OA7; OA8; OA9; OA10; OA11; OA12; OA13
ME3: OA1; OA2; OA3; OA4; OA5; OA6; OA7; OA8; OA9; OA10; OA11; OA12; OA13; OA14; OA15

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
ME1: OA1;OA2;OA3;OA4; OA5; OA6; OA7; OA8; OA9; OA10; OA11; OA12; OA13; OA14; OA15
ME2: OA1; OA2; OA3; OA4; OA5; OA6; OA7; OA8; OA9; OA10; OA11; OA12; OA13
ME3: OA1; OA2; OA3; OA4; OA5; OA6; OA7; OA8; OA9; OA10; OA11; OA12; OA13; OA14; OA15

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bastos, F. L. (1999). Guia de Estudo da Ciência Política. Lisboa: Associação Académica da Faculdade de 
Direito de Lisboa.
Constituição da República Portuguesa (1976).
Miranda, J. (1998). Manual de Direito Constitucional. Vol. I a V. Lisboa. 

Mapa X - M151 Logística

6.2.1.1. Unidade curricular:
M151 Logística

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Manuel Proença Bonita Velez 9 TC

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Artur Manuel Vieira Saraiva 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

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

OA1 – Identificar conceito de Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento.
OA2 – Identificar conceito de Valor Logístico e o paralelismo entre a Logística Militar e Empresarial.
OA3 – Identificar as particularidades da Cadeia de Abastecimento Militar e das Boas Práticas Logísticas. 
OA4 – Identificar a evolução do conceito de Logística e os seus princípios.
OA5 – Identificar a Organização Territorial de Campanha e com a Organização do Apoio de Serviços no 
Teatro de Operações.
OA6 – Conteúdo e conceito fundamentais das diferentes Funções Logísticas.
OA7 – Organização Logística da Brigada Mecanizada.
OA8 – Conceito, atividades e responsabilidades no âmbito da Proteção da Área da Retaguarda.
OA9 – Área de Apoio de Serviços.
OA10 – Identificar os alunos com documentos logísticos.
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OA11 – Apoio Logístico ao Sistema de Forças Nacional apoio prestado às Forças Nacionais Destacadas.
OA12 – Identificar os alunos com o Apoio Logístico nas Organizações Internacionais da NATO e ONU.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
OA1 - Identify concept of Logistics Management and Supply Chain.
OA2 - Identify concept of Value Logistics and parallelism between the Military Logistics and Business.
OA3 - Identify the particularities of Military Supply Chain and Logistics of Good Practice.
OA4 - Identify the evolution of the concept of Logistics and its principles.
OA5 - Identify the Territorial Organization campaign and the Organization of Support Services in the theater 
of operations.
OA6 - Content and fundamental concept of different logistics functions.
OA7 - Organization Logistics Mechanized Brigade.
OA8 - Concept, activities and responsibilities under the Rear Area of   Protection.
OA9 - Service Support Area.
OA10 - Identify students with logistics documents.
OA11 - Logistical Support to the System of National Forces support to the National Forces Highlighted.
OA12 - Identify students with the Logistics Support in NATO and UN international organizations.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 logística como ramo individualizado dos conhecimentos militares
2. Logística de Campanha (só aos cursos do Exército)
(3) Função Logística: Manutenção
(4) Função Logística: Apoio Sanitário
(5) Função Logística: Infra-Estruturas
(6) Função Logística: Aquisição, Contratação e Alienação
(7) Função Logística: Serviços 
(8) Organização Territorial de Campanha 
(9) Organização do Apoio de Serviços no Teatro de Operações
(10) Organização do Apoio de Serviços no Teatro de Operações
(11) Apoio Logístico ao Sistema de Forças Nacional
(12) O apoio logístico nos escalões Brigada, Batalhão e Companhia 
(13) A articulação dos órgãos de execução no escalão Companhia e Batalhão
(14) Área de Apoio de Serviços
(15) Proteção da Área da Retaguarda
(16) Documentos Logísticos

6.2.1.5. Syllabus:
1 logistics as individual branch of military knowledge
2. Campaign Logistics (only the Army courses)
(3) Logistics Function: Maintenance
(4) Logistics Function: Support Health
(5) Function Logistics: Infrastructures
(6) Function Logistics: Acquisition, Procurement and Disposal
(7) Function Logistics: Services
(8) Territorial Organization Campaign
(9) Support Services Organization in the theater of operations
(10) Support Services Organization in the theater of operations
(11) Logistic Support National Forces System
(12) The logistical support in the ranks Brigade, Battalion and Company
(13) The coordination between enforcement agencies in the Company and Battalion level
(14) Service Support Area
(15) Protection of the Rear Area
(16) Logistics Documents

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

Lição - OA 1 a OA 12

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Lesson - OA 1 to OA 12

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As sessões teórico-práticas têm por base a apresentação de temas contemplados no programa da cadeira, 
mas expostos pelos Cadetes-alunos, fomentando a aprendizagem e a pesquisa individual e de grupo.
Realização de um trabalho de grupo onde se pretende que os alunos desenvolvam a atividade de 
investigação sobre temas que se enquadram no programa da Unidade Curricular, com apresentação oral e 
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escrita. 
Exposição, por grupos, de temas constantes no programa da Unidade Curricular. 
Avaliação contínua engloba a apresentação escrita de trabalhos de grupo, exposições orais e participação 
ativa no decurso das aulas.
Realização de uma prova de Avaliação Individual, sob a forma escrita, sobre questões do programa da 
Unidade Curricular, em data previamente acordada. 
Os trabalhos escritos são dactilografados, de acordo com as Normas de Redação de Trabalhos Escritos, 
distribuídas pelo regente da Unidade Curricular.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lessons and Practical classes - learning and individual research and group.
Realization of a research activity group work
Continuous assessment - presentation of group work,
Conducting a test Individual Rating, writing,

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

As metodologias de ensino da Unidade Curricular foram desenhadas de acordo com os objetivos de 
aprendizagem da mesma que, por sua vez, foram eleitos de acordo com as competências que se pretende 
ver desenvolvidas nos alunos. Assim, partindo dos objetivos, as metodologias de ensino foram 
selecionadas de uma forma integrada, de modo a que os objetivos possam ser cabalmente cumpridos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies in accordance with the learning objectives.based on the objectives, the 
teaching methods were selected in an integrated way, so that the objectives can be fully met.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
PDE-4-00 Logística (2013)
PDE-4-45-00 Sistema Logístico do Exército (2014)
PDE-4-42-00 Apoio Administrativo-Logístico às forças do Exército em Missões Fora do Território Nacional 
(2015)
ME-04-200-01 Apoio Logístico nas Operações Militares Escalões Batalhão e Companhia (2012)
Allied Joint Logistic Doctrine AJP-A(A) 2003
Logística das Grandes Unidades, IAEM, ME 60-30-00, NS 89132, 1990
Apoio Logístico ao Sistema de Forças Nacional, IAEM, NC 60-50-10, NS 94018, 1994
Logística – Noções Gerais, IAEM, ME-60-10-10, NS 88060, 1990
Manual sobre os procedimentos de apoio administrativo-logístico às FND, CmdLog, 2003
Logística da Brigada Independente: Logística da BMI, AM
Manual sobre procedimentos do Apoio Administrativo -Logístico às Forças Nacionais Destacadas em 
Missões Humanitárias e de Paz fora do Território Nacional, no quadro dos compromissos internacionais 
assumidos por Portugal, Centro de Gestão Logística Geral, EME, Jun 1998
Logística – Noções Gerais IAEM ME-70-06-01

Mapa X - H223 Gestão da Comunicação

6.2.1.1. Unidade curricular:
H223 Gestão da Comunicação

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Maria Carapelho Romão Leston Bandeira 45 TC ( 3 TC x 15 semanas )

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

OA1 – Reconhecer estruturas e tipologias da comunicação interna nas organizações militares, para 
solicitar ou dirigir informação de acordo com a avaliação das necessidades e dos objetivos visados.
OA2 – Elaborar planos de comunicação adequados às necessidades organizacionais, fazendo uso 
criterioso da informação e mobilizando as técnicas, suportes e redes adequadas às situações, aos 
públicos e impacto esperado. 
OA3 – Identificar o processo que vai do acontecimento ao produto jornalístico, tendo em conta as regras 
de funcionamento das redações dos diferentes órgãos de comunicação e as expectativas dos jornalistas.
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OA4 - Identificar a relação entre os jornalistas e as fontes, para melhor agir perante a Comunicação Social 
respeitando princípios éticos, determinações institucionais e interesse público. 
OA5 - Desenvolver planos de ação para a comunicação com os media, em situações rotineiras ou de crise

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
OA1 - Recognize structures and types of internal communication in military organizations, to request or 
direct information according to the needs assessment and targeted goals.
OA2 - Develop adequate communication plans to organizational needs by making judicious use of 
information and mobilizing the technical, media and appropriate networks to situations, public and 
expected impact.
OA3 - Identify the process that goes from event to journalistic product, taking into account the operating 
rules of the newsrooms of various levels of communication and expectations of journalists.
OA4 - Identify the relationship between journalists and sources, to better take action before the Social 
Communication respecting ethical principles, institutional determinations and public interest.
OA5 - Develop action plans for communication with the media, in routine or crisis situations

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 – Comunicação e contextos organizacionais
Tipologias da arquitetura organizacional
Informação, comunicação e conhecimento 
Tipos de comunicação e públicos
Estratégias e redes de comunicação internas
Planos de gestão da comunicação interna 
Noção de crise e comunicação de crise 

CP2 – Breve introdução aos media noticiosos
Génese dos media noticiosos
Liberdade de informação e censura
Informação, desinformação e propaganda
Media e dispositivos tecnológicos: imprensa escrita, rádio, televisão e Internet
Media e impacto social
Media e Forças Armadas

CP3 – Práticas profissionais do jornalismo: do acontecimento ao texto
Critérios de noticiabilidade e noção de interesse público
Redes noticiosas nacionais e internacionais
Géneros e estilos jornalísticos
Cobertura jornalística de conflitos armados

CP4 - Fontes e jornalismo

CP5 – Comunicação, organizações e media

6.2.1.5. Syllabus:
PC1 – Communication and organizational contexts
Typologies of organizational architecture
Information, communication and knowledge
Types of communication and public
Strategies and internal communication networks
Management plans of internal communication
Notion of crisis and crisis communication
PC2 – Brief introduction to the news media
Genesis of news media
Freedom of information and censorship
Information, misinformation and propaganda
Media and technological devices: print, radio, television and Internet
Media and social impact
Media and Armed Forces
PC3 – Journalistic professional practices
Criteria of newsworthiness and the notion of public interest
National and international news networks
Journalistic genres and styles
Coverage of armed conflicts
PC4 - Sources and journalism
PC5 – Communication, organizations and the media
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

CP1 – OA1; AO2
CP2 – OA3
CP3 – OA3
CP4 ¬¬ – OA4
CP5 – 0A5

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
CP1 – OA1; AO2
CP2 – OA3
CP3 – OA3
CP4 ¬¬ – OA4
CP5 – 0A5

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
PC1 – LO1(1, 2)
PC2 – LO3
PC3 – LO3
PC4 - LO4
PC5 – LA5

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Combination of several methods, including: lectures, guided discussion, oral presentations by the 
students, practical exercises (e.g., role play, problem solving).
Written individual test (40%); research report conducted in group (30%); exercises (20%); oral presentation 
(10%).

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

Discussão dirigida: OA 1, 2,3,4,5
Exercícios: OA2, 5
Exposição oral dos alunos: OA 2,5

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Oriented discussions: LO 1, 2,3,4,5
Exercises: L02,5
Oral presentations: LO 2,5

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Almeida, V. (2003). A Comunicação interna na empresa. Lisboa: Áreas editora.
Caetano, J. e Rasquilha, L. (2005). Gestão da comunicação. Lisboa: Quimera.
Mendes, A. M. e Pereira, F.C . (2006). Crises – de ameaças a oportunidades. Gestão estratégica da 
comunicação de crises. Lisboa: Edições Sílabo.
Santos, R. (2006). A fonte não quis revelar. Porto: Campo das Letras.
Traquina, N. (2002). O que é: Jornalismo. Lisboa: Edições Quimera
Kittzinger, J., e Reilly, J. (2001). Ascensão e queda de notícias de risco. Coimbra: Cadernos Minerva, nº 1, 
Mattelart, A. (1997). A Comunicação-mundo. História das Ideias e das Estratégias, Lisboa, Piaget
Ramonet, I. (1999). A Tirania da Comunicação. Porto: Campo das Letras.
Rego, A. (1999). Comunicação nas Organizações. Lisboa: Sílabo
Rodrigues, Adriano Duarte (1999), Estratégias da Comunicação. Lisboa: Editorial Presença
Santos, J. R. (2002). Crónicas de Guerra I. Lisboa: Gradiva

Mapa X - N151 Investigação Operacional

6.2.1.1. Unidade curricular:
N151 Investigação Operacional

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
César Rodrigo Fernández 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
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José António Travanca Lopes 30 TC ( 2 TC x 15 semanas )

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

1. Modelar problemas em programação linear.
2. Compreender e utilizar a análise de sensibilidade no método simplex.
3. Otimizar soluções de problemas de alocação ou distribuição, pelo modelo de transporte, usando 
também as suas particularidades em casos especiais: transexpedição, transporte em tempo mínimo e 
afetação.
4. Formular problemas matemáticos cujos dados são associados a uma rede ou grafo.
5. Proceder ao uso de algoritmos capazes de determinar o caminho mais curto, árvore abrangente mínima 
e fluxo máximo.
6. Gerir a temporização de projetos em contexto determinista ou com incerteza.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Modeling problems in linear programming.
2. Understand and use the sensitivity analysis in the simplex method.
3. Optimize allocation or distribution problem solving solutions, by the transport model, also using its 
particularities in special cases: transshipment, transport with minimum time and allocation .
4. Formulate mathematical problems whose data are linked to a network or graph.
5. Proceed to the use of algorithms able to determine the shortest path, minimum spanning tree and 
maximum flow .
6. Manage the timing of projects in deterministic context or with uncertainty.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Programação Linear: O modelo de programação linear. Exemplos de formulação matemática deste 
modelo. Método gráfico. Método Simplex. Dualidade e interpretação económica. Análise de sensibilidade e 
pos-optimal.
2. Modelo de Transporte: O modelo de transporte, equilibrado e não equilibrado. Cálculo duma solução 
básica inicial Otimização do objetivo. Problemas degenerados. Transexpedição. Transportes em tempo 
mínimo. Problemas de afetação. Algoritmo húngaro.
3. Grafos e Redes: Conceitos associados à teoria dos grafos. Aplicações. Grafos orientados. Determinação 
do caminho mais curto, algoritmo de Dijkstra. Árvore abrangente mínima, algoritmo de Prim. Problema de 
fluxo máximo, algoritmo de Ford-Fulkerson.
4. Gestão de projetos CPM,PERT: Conceitos fundamentais. CPM (Critical Path Method), PERT (Project 
Evaluation and Review Technique). Otimização de custos. Gestão de recursos.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Linear Programming: The model. Examples of mathematical formulation. Graphical method of resolution. 
Simplex algorithm. Duality and economical interpretation. Post-optimal and sensibility analysis.
2. Transport model: Equilibrated and non-equilibrated transport models. Determination of an initial basic 
solution. Optimization of the objective function. Degenerate problems. Transhipment. Minimal time 
transport. Assignment problems. Hungarian algorithm.
3. Networks and Graphs: Concepts associated to the theory of graphs. Applications. Oriented graphs. 
Determination of the shortest path, Dijkstra algorithm. Minimum spanning tree, Prim’s algorithm. Maximal 
flow problem. Ford-Fulkerson algorithm.
4. Project management, CPM, PERT: Fundamentals. Critical Path Method, Project evaluation and review 
technique. Time-cost trade-offs. Resource management.

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

Os conteúdos programados desenvolvem os seguintes conhecimentos, aptidões e competências:
- Tema 1:a,b,c,d,1,2,i-xiii
- Tema 2:e,f,1,2,3,i-xiii
- Tema 3:g,h,i,1,2,4,5,i-xiii
- Tema 4:j,k,l,2,6,i-xiii

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents allow to develop the following knowledge, skills and competences:
- Unit 1: a,b,c,d,1,2,i-xiii
- Unit 2: e,f,1,2,3,i-xiii
- Unit 3: g,h,I,1,2,4,5,i-xiii
- Unit 4: j,k,l,2,6,i-xiii

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Os tempos escolares estão divididos em 3 tempos teóricos e 2 práticos. Nos tempos teóricos são 
introduzidas em forma motivada as noções básicas em problemas de IO e os resultados teóricos 
correspondentes, com exemplos ilustrativos. Nas aulas práticas se desenvolvem estes resultados com 
exercícios de formulação de problemas, execução de algoritmos, e interpretação de resultados. 
A avaliação assenta fundamentalmente em dois testes escritos parcelares, com o mesmo peso na nota 
final. Os alunos com classificação inferior a 5 valores em qualquer dos testes e os alunos com uma 
avaliação global inferior a 10 devem superar o exame final do conjunto das matérias. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Weekly lessons are divided in 3 hours for theoretical lessons and 2 hours for practical sessions. In the 
theoretical lessons all basic notions of OR are introduced in a motivated way, together with the 
corresponding main theoretical results, with illustrative examples and counter-examples. In the practical 
sessions these results are applied in the formulation of problems, algorithm execution and interpretation of 
the results. 
The evaluation is based mainly in two written partial tests, with the same weight for the final score. Student 
with less than 5 points (out of 20) in any of the tests and students with overall evaluation lower than 10 
points must pass an additional final exam of the whole. 

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

O programa e objetivos exigem do estudante um sólido conhecimento das noções básicas dos problemas 
de programação linear e dos problemas que envolvem grafos e redes. Com estes conhecimentos, podem 
apresentar-se os problemas mais frequentes, os algoritmos que os resolvem, e estudar as possíveis 
aplicações e variantes.
As noções são fixadas através das aulas teóricas, os algoritmos são justificados e apresentados nestas 
mesmas aulas. Finalmente as aulas práticas e trabalho individual do aluno fixam estes conhecimentos, e 
permitem introduzir aplicações e variantes. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The syllabus and objectives demand from the student a solid knowledge of the basic notions of linear 
programming problems and of those problems involving graphs and networks. With these knowledge, we 
introduce the most frequent problems, algorithms to solve them, and study possible applications and 
variants.
Notions are fixed in theoretical lessons, algorithms are presented and justified in these same lessons. 
Practical lessons and individual work by the student fixes this new knowledge, allowing for the 
introduction of applications and variants

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-J. Guerreiro et alt: ``Programação Linear'' Vol2, McGraw-Hill
-F.S. Hilliers, G.J.Liberman: ``Introduction to Operations Research''. McGraw-Hill.
-M. Ramalhete et alt: ``Programação Linear'' Vol1, McGraw-Hill
-H.G. Daellenbach, J.A. George: ``Introduction to Operations Research techniques''. Allyn and Bacon Ed.
-J.P. Costa et alt: ``Investigação Operacional''. Caderno teórico-prático nº 170 93/94. Faculdade de 
Economia da Universidade de Coimbra.
-A. Kaufmann: ``Introduction to Operations Research''. Academic Press
- R.E. Markland: “Topics in management science”. John Wiley and Sons.
-H. Taha: ``Introduction to Operations Research''. MacMillan
-L. Tavares, Valadares et alt: ``Investigação Operacional''. McGraw-Hill 1996
-H. Wagner: ``Principles of Operations Research'' Prentice-Hall
-W. Winston: ``Introduction to Mathematical Programming''.

Mapa X - M322 Teoria Geral da Estratégia

6.2.1.1. Unidade curricular:
M322 Teoria Geral da Estratégia

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Luís Rodrigues Leal 45 TC ( 3 TC X 15 semanas )

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Rui Manuel Proença Bonita Velez 45 TC ( 3 TC X 15 semanas )

Ricardo Alexandre de Almeida Gomes Cristo 45 TC ( 3 TC X 15 semanas)
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6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

OA1 Reconhecer importância da disciplina
OA2 Explicar evolução do conceito Estratégia (E)
OA3 Definir E
OA4 Explicar inter.Política e a E
OA5 Relacionar E com Tática
OA6 Classificar divisões da E
OA7 Descrever fases do planeamento de ação estratégica
OA8 Explicar estrutura da direção estratégica
OA9 documentação associada ao «Planeamento Estratégico»
OA10 Caracterizar o CEDN
OA11 CEM
OA12 MIFA
OA13 Explicar dif entre E. Militar e E. Empresarial
OA14 Explicar dif entre «competição» e «conflito»
OA15 Distinguir as dif formas de coação
OA16 Explicar evolução conceito Guerra (G)
OA17 Definir G
OA18 Dif G de operação de imposição de paz
OA19 Paz e o valor das correntes pacifistas
OA20 Descrever desenvolvimento de uma crise internacional
AO21 Expor o pensamento de autores relacionados com a E e G, pelos alunos
AO22 aplicação dos ensinamentos de Guerras passadas, pelos alunos
AO23 Reconhecer novos atores guerra
AO24 Utilizar os conhecimentos âmbito da TGE, pelos alunos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 Recognize the importance of the discipline
LO2 Explain the Strategy (S) concept evolution
LO3 Define S
LO4 Explain the interactions between the Policy and S
LO5 Relate S and Tactic
LO6 Classify the divisions of S
LO7 Describe the phases of strategic action planning
LO8 Explain the structure of the strategic direction
LO9 List the Strategic Planning documentation
LO10 Characterize the NDSC
LO11 Characterize the MSC
LO12 Knowing the AFSM
LO13 Explain difference between S. and S. Military Business
LO14 Explain the difference between competition and conflict
LO15 Distinguish forms of coercion
LO16 Explain evolution War (W) concept
LO17 Define W 
LO18 peace enforcement operation
LO19 Define Peace and currents pacifists
LO20 Describe the development model of an international crisis
LO21 Expose the thought of several authors related to S and W
LO21 Recognize the lessons of past wars
LO22 Recognize the actors in the war
LO23 Using the knowledge gained in S discipline

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 sobrevivência plano coletivo e individual
CP2 evolução conceito de estratégia
CP3 Conceito Estratégia segundo Couto e Dias
CP4 enquadrantes E
CP5 A tática e a E
CP6 Critérios de delimitação da E
CP7 Definição de obj; estudo de situação plan estratégico
CP8 Ao nível da E total; das E gerais; das E particulares ou sectoriais
CP9 CRP, LDN, LOBOFA, Programa do Governo, GOP; CEDN, CEM, MIFA, SFN e Dispositivo
CP10 Origem e responsabilidades de elab e de aprov (REA) do CEDN
CP11 Origem REA do CEM
CP12 Origem REA das MIFA
CP13 E Militar; da E Económica à E Empresarial;
CP14 hostilidade vs Regras
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CP15 coação; tipos de coação
CP16 A evol conceito de Guerra (G)
CP17 guerra, origens e causas. conceitos de Couto e EME
CP18 Dif situações
CP19 Ausência emprego de coação militar. O Direito Internacional
CP20 fases Crise
CP21 Nota biográfica do autor; 
CP22 Apresentar as G. (alunos);
CP23 Empresas militares, grupos terroristas
CP24 - Conf tema do trabalho de grupo

6.2.1.5. Syllabus:
CP1 Survival in the collective and individual level
CP2 Strategy (S) concept evolution
CP3 S concept according to Couto, Dias
CP4 S boundaries
CP5 Tactics and S
CP6 S Delimitation
CP7 Defining goals; strategic study situation; strategic planning
CP8 In terms of total S; general; private, sector
CP9 PRC, NDL, the Government Programme, GOP; NDSC, MSC, AFSM, NFS and Device
CP10 Origin and responsibilities for the preparation and approval (RPA) of NDSC
CP11 Origin RPA MSC
CP11 Origin RPA of AFSM
CP12 S and S Military; And to the Economic and Business;
CP13 Hostility vs. Rules
CP14 Definition, types of coercion
CP15 The evolution of the concept of War (W)
CP16 Origins and causes of W Couto and EME
CP17 Differentiate the two situations
CP18 Military coercion employment. International law
CP19 Crisis phases 
CP20 Note about the author; text ideas relating it to S and W;
CP21 Present and describe W
CP22 Private military companies, terrorist groups
CP23As group theme

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

CP1 – OA1+OA21
CP2 – OA2+OA21
CP3 – OA3+OA21
CP4 – OA4+OA21
CP5 – OA5+OA21
CP6 – OA6+OA21
CP7 – OA7+OA21
CP8 – OA8+OA21
CP9 – OA9+OA21
CP10 – OA10+OA21
CP11 – OA11+OA21
CP12 – OA12+OA21
CP13 – OA13+OA21
CP14 – OA14+OA21
CP15 – OA15+OA21
CP16 – OA16+OA21
CP17 – OA17+OA21
CP18 – OA18+OA21
CP19 – OA19+OA21
CP20 – OA20+OA21
CP21 – OA21
CP22 – OA22+OA21+OA24
CP23 – OA23+OA21
CP24 – OA24+OA21+OA24

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
CP1 – LO1+LO21
CP2 – LO2+LO21
CP3 – LO3+LO21
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CP4 – LO4+LO21
CP5 – LO5+LO21
CP6 – LO6+LO21
CP7 – LO7+LO21
CP8 – LO8+LO21
CP9 – LO9+LO21
CP10 – LO10+LO21
CP11 – LO11+LO21
CP12 – LO12+LO21
CP13 – LO13+LO21
CP14 – LO14+LO21
CP15 – LO15+LO21
CP16 – LO16+LO21
CP17 – LO17+LO21
CP18 – LO18+LO21
CP19 – LO19+LO21
CP20 – LO20+LO21
CP21 – LO21
CP22 – LO22+LO21+LO24
CP23 – LO23+LO21
CP24 – LO24+LO21+LO24

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Relativamente à metodologia de ensino, serão privilegiados os métodos da palestra, da discussão e do 
trabalho de grupo.
A avaliação é sumativa e final, utilizando a escala classificativa de 1 a 20 valores. Como instrumentos de 
avaliação serão privilegiadas as provas escritas, quer de natureza individual, quer sob a forma de trabalho 
de grupo, do qual consta a sua apresentação e defesa. Será ainda considerada a apresentação/exposição 
de um texto fornecido pelos docentes. Na classificação final será tido em consideração o desempenho 
individual do aluno durante as unidades letivas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Regarding teaching methodology, priority will be given to the methods of lecture, discussion and group 
work.
The evaluation is summative and final, using the ranking scale of 1 to 20. As assessment tools are 
privileged written tests, either of an individual nature, whether in the form of group work, which contains 
the presentation and defense. Will still be considered the presentation / display of a text provided by the 
teachers. In the final classification will be taken of the individual student's performance during Semester 
units.

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

Lição: OA1, OA2, OA3, OA4, OA10, OA11, OA12, OA13, OA14, OA15
Palestra: OA5, OA6, OA7, OA8, OA9
Discussão dirigida: OA10, OA11, OA12, OA13, OA14, OA15

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lesson: OA1, OA2, OA3, OA4, OA10, OA11, OA12, OA13, OA14, OA15
Presentation: OA5, OA6, OA7, OA8, OA9
Directed Discussion: OA10, OA11, OA12, OA13, OA14, OA15

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BARRENTO, António Eduardo Queiroz Martins (2010). Da Estratégia, Tribuna, Lisboa.
BEAUFRE, André (1965). Introduction à la Stratégie, Centre d’Études de Politique Étrangère, Paris.
CHALIAND, Gérard (1990). Anthologie Mondiale de la Stratégie, Editions Laffont, Paris.
COUTO, Abel Cabral (1988). Elementos de Estratégia, Vols. I e II, Instituto de Altos Estudos Militares, 
Lisboa.
DIAS, Carlos Manuel Mendes (2010). Sobre a Guerra, Política, Estratégia e Táctica, Prefácio, Lisboa.
DIAS, Carlos Manuel Mendes (2012). “Estratégia – A Evolução do Conceito”, in Vários, Estratégia, 
coordenação de Adriano Moreira e Pinto Ramalho, Volume XXI, Instituto Português da Conjuntura 
Estratégica
SACCHETTI, António Ferraz (1995). “Guerra e Paz na Perspectiva do Actual Sistema de Relações 
Internacionais”, in Vários, Nação e Defesa, n.º 76, Instituto da Defesa Nacional, Lisboa, 15-41. 
SANTOS, José Alberto Loureiro dos (1983). Incursões no Domínio da Estratégia, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa.
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Mapa X - M132 Tactica Geral e Operações Militares II

6.2.1.1. Unidade curricular:
M132 Tactica Geral e Operações Militares II

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Correia Barrento de Lemos Pires 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

OA1 – Analisar e estabelecer a necessária inter-relação entre os vários conceitos inerentes à 
caraterização, planeamento e emprego das informações militares bem como a capacidade de 
compreensão sistemática das informações militares
OA2 – Identificar e explicar os Fundamentos das Operações Ofensivas, bem como a sua tipologia.
OA3 – Reconhecer e identificar a Doutrina Defensiva do Inimigo Genérico Tipo A.
OA4 – Identificar e explicar os Fundamentos das Operações Defensivas, bem como a sua tipologia.
OA5 – Reconhecer e identificar a Doutrina Ofensiva do Inimigo Genérico Tipo A. 
OA6 – Identificar e explicar Operações de Estabilização, interpretando as finalidades, princípios e tarefas 
primárias que regem este tipo de operações.
OA7 – Identificar Operações Apoio Civil, interpretando as finalidades, princípios e tarefas primárias que 
regem este tipo de operações.
OA8 – Identificar e explicar as diferentes Tarefas de Transição.
OA9 – Identificar Operações com capacidades específicas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
OA1 - Establish interrelationship between the various concepts related to the characterization, planning 
and employment of military intelligence and the ability of systematic understanding of military intelligence
OA2 - Identify and explain the fundamentals of offensive operations as well as its type.
OA3 - Recognize and identify the Doctrine defensive Enemy Generic Type A.
OA4 - Identify and explain the Fundamentals of Defensive Operations, as well as its type.
OA5 - Recognize and identify the offensive doctrine of the enemy Generic Type A.
OA6 - Identify and explain Stabilization Operations, interpreting the purposes, principles and primary tasks 
governing such operations.
OA7 - Identify Operations Civil Support, interpreting the purposes, principles and primary tasks governing 
such operations.
OA8 - Identify and explain the different Task Transition.
OA9 - Identify operations with specific skills.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 – Informações Militares
CP2 – Operações Ofensivas
CP3 – Operações Defensivas
CP4 – Operações de Estabilização
CP5 – Operações de Apoio Civil
CP6 – Tarefas de Transição 
CP7 – Operações com capacidades específicas 

6.2.1.5. Syllabus:
CP1 - Military Intelligence
CP2 - Offensive Operations
CP3 - Defensive Operations
CP4 - Stabilisation Operations
CP5 - Civil Support Operations
CP6 - Transitional Tasks
CP7 - specific capabilities Operations

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

CP1 – OA1
CP2 – OA2; OA5
CP3 – OA3; OA4
CP4 – OA3; OA5; OA6
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CP5 – OA7
CP6 – OA8
CP7 – OA9

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
PC1 – LO1; LO2
PC2 – LO3
PC3 – LO4; LO5
PC4 – LO4; LO5;LO6
PC5 – LO6
PC6 – LO7 
PC7 – LO8
PC8 – LO8
PC9 – LO9

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Consoante a natureza da matéria, a metodologia de ensino privilegiada será o método da lição/palestra, da 
discussão dirigida ou da descoberta guiada.A avaliação é sumativa e final, utilizando a escala 
classificativa de 1 a 20 valores. Como instrumentos de avaliação serão privilegiadas as Provas de 
Avaliação Individual na forma escrita (80%). Será também considerado o resultado da análise do 
desempenho individual e em grupo do aluno durante as unidades letivas (20%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Depending on the syllabus, the main teaching method will be lesson/lecture, of the oriented or guided 
discussion.: Written individual test of a descriptive kind or…(50%).; oral presentation concerning each 
session (30%); participation in work class (20%).

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

Lição: OA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Discussão dirigida: OA 3, 6 e 8
Descoberta guiada: OA 9

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Oriented discussions: LO 1, 2,..
Oral presentations: LO 2,..
The intended coherence demonstration is reinforced, with the use of assessment instruments and the 
planning terms concerning to the Curricular Unit.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BARRENTO, António Eduardo Q. M. (1991). Reflexões sobre Temas Militares. IAEM, Lisboa.
CALÇADA, José Carlos F. A. (1998). Elementos de Táctica. Contributo para uma Teoria Geral, IAEM, 
Lisboa.
EME (1987). Regulamento de Campanha Operações, RC 130 - 1, Estado-Maior do Exército, Lisboa.
EP (2005), Regulamento de Campanha Operações, Exército Português, Lisboa.
EP (2006), Regulamento de Campanha Informações (projecto), Exército Português, Lisboa.
EP (2007). Planeamento Táctico e Tomada de Decisão, PDE 5-00, Comando de Instrução e Doutrina, 
Exército Português, Évora.
EP (2012), Operações, PDE 3-00, Exército Português, Lisboa.
HUBIN, Guy (2003). Perspectives Tactiques, Economica, Paris.
LEONHARD, Robert (1991). The Art of Maneuver. Maneuver-Warfare theory and Airland Battle, Presidio, 
Novato.

Mapa X - H133 Gestão de Recursos Humanos

6.2.1.1. Unidade curricular:
H133 Gestão de Recursos Humanos

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Manuela Martins Saraiva Sarmento Coelho - 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
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NA.

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

OA1 - Identificar o corpo conceptual quanto à direção de recursos humanos
OA2 - Explicar o corpo conceptual relativamente ao planeamento, recrutamento, seleção, avaliação de
desempenho e das competências, desenho de postos e qualificação de funções
OA3 - Aplicar adequada e corretamente os conhecimentos técnicos adquiridos
OA4 - Interpretar e examinar questões e situações em Gestão de Recursos Humanos
OA5 - Analisar os problemas e apresentar as soluções da resolução de casos práticos
OA6 - Transmitir segurança nas apresentações orais, sabendo organizar e comunicar as ideias
OA7 - Possuir capacidade de planeamento, coordenação, organização

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
OA1 - Identify the conceptual on the direction of human resources OA2 - Explain the conceptual body for 
the planning, recruitment, selection, evaluation performance and skills, put design and qualification 
functions OA3 - Apply adequately and properly the technical knowledge acquired OA4 - To interpret and 
examine issues and situations in Human Resource Management OA5 - Analyze problems and present 
solutions solve practical cases OA6 - Transmit safety in oral presentations, knowing organize and 
communicate ideas OA7 - Have capacity planning, coordination, organization

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP 1: A direção de recursos humanos 
1.1 Evolução da função pessoal
1.2 Metodologias e técnicas de atuação da direção de recursos humanos (DRH)
1.3 A organização da DRH
1.4 Planeamento estratégico da DRH
1.5 Resolução de casos práticos
CP 2: Planeamento de recursos humanos
2.1 Balanços sociais estratégicos
2.2 Inserção da estratégia de recursos humanos na estratégia global das organizações
2.3 Diagnóstico das necessidades e da oferta de pessoas e competências 
2.4 Políticas de promoção interna e redução de efetivos
2.5 Resolução de casos práticos
CP 3: Recrutamento e seleção
CP 4: Análise e desenho de postos
CP 5: Análise e qualificação de funções
CP 6: Avaliação do desempenho e gestão de competências

6.2.1.5. Syllabus:
PC 1: The management of human resources
1.1 Evolution of the personnel function
1.2 Methodologies and techniques of action by management for human resources (DHR )
1.3 The organization of HRD
1.4 Strategic Planning HRD
1.5 Resolution of practical cases
PC 2: Planning human resources
2.1 strategic social Swings
2.2 Insertion of the human resources strategy in the overall strategy of the organizations
2.3 Analysis of needs and provision of people and skills
2.4 Policies for internal promotion and reduction of effective
2.5 Resolution of practical cases
PC 3: Staffing and Recruiting
3.1 Methods of recruitment
3.2 Selection Techniques
3.3 Analysis of the advantages and disadvantages of the techniques used
3.4 Resolution of practical cases
PC 4: Evaluation of performance and competences management
PC 5: Analysis and design of work places
PC 6: Analysis and classification of functions

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

CP1: A direção de recursos humanos - OA1; AO7
CP 2: Planeamento de recursos humanos - OA1; OA2; OA3; OA4; OA5; OA6; OA7
CP 3: Recrutamento e seleção - OA1; OA2; OA3; OA4; OA5; OA6; OA7
CP 4: Análise e desenho de postos - OA1; OA2; OA3; OA4; OA5; OA6; OA7
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CP 5: Análise e qualificação de funções - OA1; OA2; OA3; OA4; OA5; OA6; OA7
CP 6: Avaliação do desempenho e gestão de competências - OA1; OA2; OA3; OA4; OA5; OA6; OA7

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
PC 1: The management of human resources - OA1; AO7
PC 2: Planning human resources - OA1; OA2; OA3; OA4; OA5; OA6; OA7
PC 3: Recruiting and Selection - OA1; OA2; OA3; OA4; OA5; OA6; OA7
PC 4: Evaluation of performance and competences management - OA1; OA2; OA3; OA4; OA5; OA6; OA7
PC 5: Analysis and design of work places - OA1; OA2; OA3; OA4; OA5; OA6; OA7
PC 6: Analysis and classification of functions - OA1; OA2; OA3; OA4; OA5; OA6; OA7

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular tem avaliação contínua, com dois testes individuais de natureza mista (perguntas 
descritivas e de escolha múltipla) e um trabalho de grupo (com 2 ou 3 alunos por grupo) composto por 
relatório, apresentação e debate.
A ponderação dos momentos de avaliação é a seguinte:
- 1º Teste escrito individual: 25% da nota final
- 2º Teste escrito individual: 25% da nota final
- Trabalho de grupo: 50% da nota final 
O trabalho de grupo subdivide-se em:
- Relatório: 25% da nota do trabalho
- Apresentação oral: 12,5% da nota do trabalho
- Debate: 12,5% da nota do trabalho

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The weighting of the assessment moments is as follows: 
- 1 Individual written test: 25% of final grade 
- 2 Individual written test: 25% of final grade 
- Work group: 50% of final grade 
Work group is divided into: 
- Report: 25% of grade work 
- Oral presentation: 12.5% of the grade work 
- Debate: 12.5% of the grade work

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

São utilizados os seguintes métodos de ensino (ME): 
ME1: Método expositivo
ME2: Método demonstrativo
ME3: Método interrogativo 
ME4: Análise crítica e debate de casos práticos

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
ME1: Expository method
ME2: Demonstrative method
ME3: Interrogative method
ME4: Critical analysis and debate on practical cases

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CAMARA, P. B., GUERRA, P. B. & RODRIGUES, J. V. (2010). Novo Humanator – Recursos Humanos e 
sucesso empresarial, 2ª ed. Lisboa: Publicações D. Quixote.
CHIAVENATO, I. (2009). Recursos Humanos - O Capital Humano das Organizações, 9ª ed.. São Paulo: 
Edição Atlas.
SARMENTO, Manuela (2012). Apontamentos sobre Gestão de Recursos Humanos (não publicado). Lisboa: 
Academia Militar.
CAETANO, A. & VALA, J. (2002). Gestão de Recursos Humanos - Contextos, Processos e Técnicas. Lisboa: 
Editora RH.
COWLING, A. & MAILER, C. (2003). Gerir os Recursos Humanos, 2ª ed. Porto: Publicações D. Quixote.
GOMES, J, CUNHA, M., REGO, A., CUNHA, R., CABRAL-CARDOSO, C. & MARQUES, C. (2008). Manual de 
Gestão de Pessoas e do Capital Humano. Lisboa: Edições Sílabo. 
IVANCEVICH, J. M. (2008). Gestão de Recursos Humanos. São Paulo: McGraw Hill.
SARMENTO, M. (2013). Metodologia científica para a elaboração, escrita e apresentação de teses. Lisboa: 
Editora Universidade Lusíada.
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Mapa X - H333 Direito Internacional Humanitário e dos Conflitos Armados

6.2.1.1. Unidade curricular:
H333 Direito Internacional Humanitário e dos Conflitos Armados

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Manuel Ferreira Venâncio Baleizão 30 TC ( 2 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Marco Paulo Almeida de Rodrigues Gonçalves 15 TC ( 1 X 15 )

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

OA1 – Enquadrar os conceitos atinentes ao Direito Internacional Humanitário e dos Conflitos Armados 
(DIHCA);
OA2 – Identificar o disposto nas Normas de Direito Internacional Humanitário e dos Conflitos Armados 
(DIHCA);
OA3 – Enquadrar juridicamente as Operações de Resposta a Crises (CRO) e as Operações de Apoio à Paz 
(OAP-PSO);
OA4 – Aplicar os princípios e regras do DIHCA às Forças e Observadores Militares em todo o espectro das 
operações militares; 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
OA1 - Framing the concepts relating to International Humanitarian Law and Armed Conflict (DIHCA);
OA2 - To identify the provisions of international law and humanitarian rules of armed conflict (DIHCA);
OA3 - legally Framing the Crisis Response Operations (CRO) and Operations Support for Peace (OAP-
PSO);
OA4 - Apply the principles and rules to Military Observers across the spectrum of military operations;

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 – Enquadramento jurídico do Direito Internacional Humanitário e dos Conflitos Armados (DIHCA);
CP2 – As fontes do DIHCA;
CP3 – Aplicação do DIHCA às operações militares no âmbito dos Capítulos VI; VII e VIII da Carta das 
Nações Unidas (CNU);
CP4 – Conceção, princípios e características das CRO/ OAP;
CP5 – Regulação Jurídica do uso da força nas Relações Internacionais;
CP6 – O DIHCA e o Direito Penal Internacional.

6.2.1.5. Syllabus:
PC1 – Legal and International Humanitarian Law of Armed Conflict (DIHCA)
PC2 – The sources of DIHCA
PC3 – Application of DIHCA to military operations under Chapters VI, VII and VIII of the UN Charter (CNU);
PC4 – Conception/ Intention, principles and characteristics of CRO / OAP;
PC5 – Legal regulation of the use of force in international relations;
PC6 – The DIHCA and International Criminal Law.

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

CP1 – OA1;OA2
CP2 – OA2; OA4
CP3 – OA1; OA2; OA3; OA4
CP4 – OA3
CP5 – OA4
CP6 – OA1; OA2

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
PC1 – OA1;OA2
PC2 – OA2; OA4
PC3 – OA1; OA2; OA3; OA4
PC4 – OA3
PC5 – OA4
PC6 – OA1; OA2

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Serão utilizados os métodos de ensino da lição/palestra, das exposições orais efetuadas pelos alunos e da 
execução (resolução de casos práticos/problemas).Prova de avaliação individual, na forma escrita com 
consulta (60%);
Trabalho individual ou de grupo, com apresentação pública (30%);
Participação em quantidade e em qualidade nas sessões (10%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methods are used for teaching a lesson / lecture of oral statements made by students and execution 
(resolution of practical cases / problems). test of individual assessment, in written form without 
consultation (60%);
An individual or group work following by public presentation (30%);
Participation in work class (10%).

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

Ensino da lição/palestra: OA1, OA2;
Exposição oral dos alunos: OA3;
Execução (resolução de casos práticos / problemas): OA4.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching a lesson / lecture: LO1, LO2; 
Oral presentations: LO3;
Resolution of practical cases / problems: LO4.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
DEYRA, M. (2001). Direito Internacional Humanitário. Lisboa: Gab Documentação e Direito Comparado;
BRITO, W (2008) Direito Internacional Público, Coimbra Editora, Coimbra; 
BROWNLIE, I (1997) Princípios de Direito Intern.Público, Fund Calouste Gulbenkian, Lisboa; 
GAMA, J.(2002) A Política Externa Portuguesa 1999-2002, M N E, Lisboa;
GOMES, E.(2005) A nova conceção do Estado perante o Direito da Integração, Rev.Informação Legislativa, 
n. 167, Julho/Setembro, pp. 77-91, Brasília;
HERMENEGILDO, R.(2006) Metamorfoses do Estado: Estado necessário e Soberania possível, Proelium, VI 
Série, nº 5, pp. 87-126, Lisboa;
MIRANDA, Jorge (1995) Direito Internacional Público – I, Fac Direito Univ Lisboa, Lisboa;
MIRANDA, Jorge (1990) Funções, Órgãos e Actos do Estado, Fac Direito Univ Lisboa, Lisboa;
CINELLI, Carlos “Direito internacional dos conflitos armados: legitimidade e confiança ontológica”, Artigo 
Científico, 2008;

Mapa X - FGMTT Formação Geral Militar, Técnica e Tática de Artilharia

6.2.1.1. Unidade curricular:
FGMTT Formação Geral Militar, Técnica e Tática de Artilharia

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Élio Teixeira dos Santos - 15 TC semestrais

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Vítor Manuel Ferreira Lopes - 30 TC semestrais
Emanuel António Constantino Pinto - 450 TC semestrais

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

OA1-Identificar, explicar e empregar o corpo conceptual atinente;
OA2-Interpretar e implementar os Regulamentos, Normas e Diretivas em vigor no Exército;
OA3-Planear e conduzir operações em meio contaminado com agentes NBQR;
OA4-Implementar e dirigir a execução dos Planos de Tiro existentes nas forças militares;
OA5-Efetuar ações de primeiros socorros, assistência a vítimas de trauma, triagem e evacuação;
OA6-Conhecer o processo de gestão do risco;
OA7-Conhecer os procedimentos a executar na abordagem e ultrapassagem de obstáculos ao movimento;
OA8-Planear e conduzir missões em todo o espectro das Operações Militares;
OA9-Planear, coordenar e dirigir o emprego tático de uma Bateria de bocas de fogo (Btrbf);
OA10-Planear, coordenar e dirigir o emprego tático de subunidades e órgãos de Artilharia Antiaérea (AAA);
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OA11-Planear e coordenar o emprego tático do Pelotão de Aquisição de Objetivos (PAO);
OA12-Planear e dirigir a operação e manutenção dos sistemas de armas orgânicos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1-Identify, explain and employ the conceptual body considered;
LO2-Interpret and implement the Army’s Regulations, Rules and Directives;
LO3-Plan and conduct operations through contaminated environment with NBCR agents;
LO4-Implement and conduct the execution of Firing Plans existing in military forces;
LO5-Perform actions of first aid, assistance to victims of trauma, screening and evacuation;
LO6-Realize the risk management process;
LO7-Realize the procedures to be performed in the approaching and overcoming itinerary obstacles;
LO8-Plan and conduct missions across all spectrum Military Operations;
LO9-Plan, coordinate and direct the Field Artillery Battery tactical employment;
LO10-Plan, coordinate and direct the tactical employment of Air Defense Artillery (ADA) subunits and 
elements;
LO11-Plan and coordinate the Target Acquisition Platoon tactical employment;
LO12-Plan and direct the organic weapon systems operation and maintenance.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 - Sistema administrativo de uma unidade escalão Companhia (UEC);
CP2 - Regulamentos em uso no Exército;
CP3 - Normas e procedimentos relativos à segurança militar;
CP4 - Operações em ambiente contaminado (NBQR);
CP5 - Tiro de armamento individual e coletivo: Planos, metodologia de instrução e normas;
CP6 - Primeiros socorros, assistência a vítimas de trauma, triagem e evacuação;
CP7 - Processo de gestão do risco;
CP8 - Técnicas de abordagem e ultrapassagem de obstáculos em itinerários;
CP9 - Missões em todo o espectro das Operações Militares;
CP1 - Lições Aprendidas;
CP11 - Proteção Ambiental;
CP12 - Apoio Aéreo Próximo (CAS) e Gestão do Espaço Aéreo;
CP13 - Sistemas Aéreos Não Tripulados (UAS);
CP14 - Sistemas de armas e equipamentos de Artilharia de Campanha;
CP15 - Sistemas de armas de AAA;
CP16 - TTP do PAO;
CP18 - TTP da Bateria e Pelotões de AAA (sistemas de armas e radares).

6.2.1.5. Syllabus:
PC1 - Company Level Unit administrative system;
PC2 - Army Regulations;
PC3 - Military security rules and procedures;
PC4 - Operations in contaminated environment (NBCR);
PC5 - Individual and collective gunfire: Plans, training methodology and regulations;
PC6 - First aid, assistance of trauma victims, trial and evacuation;
PC7 - Risk management process;
PC8 - Techniques of approaching and overcoming itinerary obstacles;
PC9 - Missions within all operations spectrum;
PC10 - Lessons Learned;
PC11 - Environmental protection;
CP12 - Close Air Support (CAS) and Airspace Management;
CP13 - Unmanned Aerial Systems (UAS);
CP14 - Field Artillery (FA) weapon systems and equipments;
CP15 - Air Defense Artillery (ADA) weapon systems;
CP16 - FA Battery Tactics, Techniques and Procedures (TTP);
CP17 - Target Acquisition Platoon TTP's;
CP18 - ADA Battery and Platoon TTP's (weapon systems and radars).

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

CP1 – OA1, OA2
CP2 – OA1, OA2
CP3 – OA1, OA2
CP4 – OA1, OA2, OA3
CP5 – OA1, OA2, OA4
CP6 – OA1, AO2, OA3, OA5
CP7 – OA1, OA2, OA6
CP8 – OA1, OA2, OA7
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CP9 – OA1, OA2, OA8
CP10 – OA1, OA2
CP11 – OA1, OA2
CP12 – OA1, OA8, OA10
CP13 – OA1, OA8, OA10
CP14 – OA1, OA8, OA9, OA12
CP15 – OA1, OA8, OA10, OA12
CP16 – OA1, OA8, OA9, OA12
CP17 – OA1, OA8, OA11, OA12
CP18 – OA1, OA8, OA10, OA12

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
PC1 – LO1, LO2
PC2 – LO1, LO2
PC3 – LO1, LO2
PC4 – LO1, LO2, LO3
PC5 – LO1, LO2, LO4
PC6 – LO1, LO2, LO3, LO5
PC7 – LO1, LO2, LO6
PC8 – LO1, LO2, LO7
PC9 – LO1, LO2, LO8
PC10 – LO1, LO2
PC11 – LO1, LO2
PC12 – LO1, LO8, LO10
PC13 – LO1, LO8, LO10
PC14 – LO1, LO8, LO9, LO12
PC15 – LO1, LO8, LO10, LO12
PC16 – LO1, LO8, LO9, LO12
PC17 – LO1, LO8, LO11, LO12
PC18 – LO1, LO8, LO10, LO12

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Lição: apresentação de novos conceitos teóricos, promovendo a interpretação e comentário pelos alunos, 
incentivando a reflexão, o espírito crítico, o debate e a aprendizagem.
Trabalho de Grupo/Exposição/Debate: aplicável às matérias de planeamento, consistindo na resolução de 
situações táticas/administrativas, apresentação verbal de soluções, debate das mesmas e produção de 
uma solução tática.
Execução: aplicável às matérias práticas, com relevo para o REOP e a execução de Missões de Tiro ou de 
Defesa AA.
A avaliação da FGMTT baseia-se em Provas de Avaliação de Conhecimentos (PAC) Teóricas/Práticas, 
abrangendo os CP12 a CP15, e na avaliação do desempenho de cargos orgânicos da Btrbf e da BtrAAA em 
exercícios (FTX, LFX e CPX), incidindo nos CP16 a CP18.
A avaliação da FGMTT baseia-se em Provas de Avaliação de Conhecimentos (PAC) Teóricas/Práticas 
(CP12 a CP15), e na avaliação do desempenho de cargos orgânicos da Btrbf e da BtrAAA em exercícios 
(FTX, LFX e CPX) (CP16 a CP18).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lesson: presentation of theory concepts, promoting the students interpretation and comment of the 
subjects, promoting the reflection, state of mind, debate and learning abilities;
Workgroup/Briefing / Discussion: applicable to planning tasks, consisting on tactical/administrative 
situations resolution, presentation of achieved solutions, debate and production of an tactical solution;
Execution: applicable to operative tasks, with relevance to RSOP and Fire or ADA.
The FGMTT evaluation consists on theory/practice tests (PC12 to PC15), and tasks performance evaluation 
of FA and Air Defense Battery staff roles, within exercise context (FTX, LFX and CPX) (PC16 to PC18).

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

Lição: OA1, OA2, OA3, AO4, OA5, OA6, OA7, OA8, OA9, OA10, OA11, OA12
Trabalho de Grupo/Exposição/Debate: OA8, OA9, OA10, OA11
Execução: OA3, AO4, OA5, AO7, OA8, OA9, OA10, OA11, OA12

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lesson: LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, LO6, LO7, LO8, LO9, LO10, LO11, LO12
Workgroup / Presentation / Discussion: LO2, LO7, LO8, LO9, LO10, LO11
Execution: LO3, LO4, LO5, LO7, LO8, LO9, LO10, LO11, LO12
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Exército Português (2003). MC 18-20 Manual de Reconhecimento de Aeronaves;
Exército Português (1988). MC 20-15 Bateria de Bocas de Fogo de Artilharia de Campanha;
Exército Português (2004). MC 20-100 Manual de Táctica de Artilharia de Campanha;
Exército Português (2003). MT 20-50 Manual do Obus M119 105mm LG/30/m98;
Exército Português (2012). PDE 3-38-13 Tiro de Artilharia de Campanha;
Exército Português (2002). RC 18-2 Regulamento da Bateria de Artilharia Antiaérea;
Exército português (1997). RC 18-100 Regulamento de Táctica de Artilharia Antiaérea.

Mapa X - M135 Tática de Artilharia I

6.2.1.1. Unidade curricular:
M135 Tática de Artilharia I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Élio Teixeira dos Santos - 60 TC ( 4 TC X 15 semanais ) 

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

OA1 – Conhecer os vetores dos Sistemas de Apoio de Fogos (AF) e de Artilharia de Campanha (AC), bem 
como a estrutura orgânica das unidades de AC;
OA2 – Conhecer as relações de comando e de apoio atribuíveis a uma Unidade de AC, e o inerente 
exercício do Comando e Controlo;
OA3 – Conhecer e aplicar as Táticas, Técnicas e Procedimentos (TTP) da Bateria de bocas de fogo (Btrbf), 
com relevo para o Reconhecimento, Escolha e Ocupação de Posições (REOP), deslocamentos, segurança 
e sobrevivência em combate;
OA4 – Conhecer e aplicar os princípios doutrinários de emprego tático da AC, em todo o espectro das 
operações militares;
OA5 – Executar o planeamento e coordenação do AF, em unidades de manobra de escalão Companhia;
OA6 – Desenvolver as competências transversais do Oficial de Artilharia, com relevo para a liderança, o 
trabalho em equipa, o desempenho autónomo, a formação e a comunicação de ordens, diretivas e 
informações.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 – Cognize the Fire Support (FS) and Field Artillery (FA) vectors, and the FA units’ organization;
LO2 – Cognize the command and support relationships attributable to a FA unit, and the inherent 
Command and Control execution;
LO3 – Cognize and apply the FA Battery Tactics, Techniques and Procedures (TTP’s), highlighting the 
Reconnaissance, Selection ad Occupation of Positions (RSOP), movements, security and survival in 
combat;
OA4 – Cognize and apply the FA tactical employment doctrinal principles, across the full spectrum of 
operations;
LO5 – Cognize and execute the FS planning and coordination, at Company level maneuver units;
LO6 – Develop the Artillery Officer transversal skills, with emphasis on leadership, teamwork, autonomous 
performance, training and communication of orders, directives and information.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 – Evolução Histórica da Artilharia de Campanha (AC);
CP2 – Sistema de Apoio de Fogos (AF);
CP3 – Sistema de AC:
CP4 – Organização das Unidades de AC;
CP5 – Comando e Controlo na AC;
CP6 – Posições das Unidades de AC;
CP7 – Movimentos das Unidades de AC;
CP8 – Reconhecimento, Escolha e Ocupação de Posições (REOP) da Btrbf.
CP9 – Defesa da Zona de posições da Btrbf.
CP10 – Planeamento e Coordenação do AF;
CP11 – Documentos do AF;
CP12 – Apoio da AC às Operações Ofensivas, Defensivas, de Estabilização e Tarefas de Transição;
CP13 – Planeamento de objetivos numa Unidade Escalão Companhia (UEC).
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6.2.1.5. Syllabus:
PC1 – Field Artillery Historic evolution;
PC2 – Fire Support (FS) System;
PC3 – Field Artillery (FA) System;
PC4 – FA Units organization;
PC5 – FA Command and Control;
PC6 – FA Units Position Areas;
PC7 – FA Units movements;
PC8 – FA Bty Reconnaissance, Selection, and Occupation of a Position (RSOP);
PC9 – FA Bty Position Area defense;
PC10 – FS Planning and Coordination;
PC11 – Fire Support documents;
PC12 – FA support to Transition Tasks and Offense, Defense and Stabilization Operations;
PC13 – Objective planning at Company level.

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

CP1 – OA1
CP2 – OA1, OA5
CP3 – OA1, OA4, OA45
CP4 – OA1, OA3, OA4, OA5
CP5 – OA1, OA2, OA3, OA4, OA5
CP6 – OA1, OA3, OA4
CP7 – OA1, OA3
CP8 – OA1, OA3, OA6
CP9 – OA1, OA3
CP10 – OA1, OA2, OA4, OA5
CP11 – OA1, OA2, OA4, OA5
CP12 – OA1, OA2, OA4, OA5
CP13 – OA1, OA2, OA4, OA5, OA6

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
PC1 – LO1
PC2 – LO1, LO5
PC3 – LO1, LO4, LO45
PC4 – LO1, LO3, LO4, LO5
PC5 – LO1, LO2, LO3, LO4, LO5
PC6 – LO1, LO3, LO4
PC7 – LO1, LO3
PC8 – LO1, LO3, LO6
PC9 – LO1, LO3
PC10 – LO1, LO2, LO4, LO5
PC11 – LO1, LO2, LO4, LO5
PC12 – LO1, LO2, LO4, LO5
PC13 – LO1, LO2, LO4, LO5, LO6

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino:
- Lição: apresentação dos conceitos doutrinários, bem como das Táticas, Técnicas e Procedimentos (TTP), 
realizada por um docente da UC, sendo solicitada a participação dos alunos na interpretação e comentário 
dos mesmos, incentivando deste modo a pesquisa, a reflexão, o espírito crítico, o debate e a 
aprendizagem;
- Trabalho de Grupo: resolução de situações táticas, pelos alunos e sob supervisão dos docentes da UC, 
tendo por base os conceitos ministrados nas aulas teóricas;
- Exposição: apresentação das soluções obtidas pelos alunos, sob supervisão dos docentes da UC;
- Debate: discussão e produção de uma solução tática académica, sob supervisão dos docentes da UC;
- Execução: prática das TTP âmbito do Exercício Tático e de Fogos Reais
Avaliação:
2 Provas de Aptidão de Conhecimentos teóricas/práticas (com um coeficiente de 95%), e avaliação 
contínua da participação e desempenho dos alunos nas aulas teóricas e práticas, com um coeficiente de 
5%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies:
- Lesson: presentation of doctrinal concepts and tactics, techniques and procedures (TTP), being solicited 
the students interpretation and comment of the issues, promoting this way the reflection, state of mind, 
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debate and learning abilities
- Workgroup: resolution of tactical situations, applying the concepts taught in the theory lessons
- Briefing: exposition of the achieved solutions, carried out the students, under teacher's supervision
- Discussion: debate and production of an academic tactical solution, under teacher's supervision
- Training: TTP practice within Tactical and Live Fire Exercises
Evaluation:
2 written tests (with a coefficient of 95%, which include a theory part about doctrinal concepts and TTP, 
and the resolution of tactical situations), and the evaluation of student’s participation and performance 
during theory and practice lessons (with a coefficient of 5%)

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

As metodologias de ensino adotadas encontram-se em consonância com o teor dos conteúdos 
programáticos (saber e/ou saber fazer) inerentes aos objetivos de aprendizagem da unidade curricular. A 
docência das matérias de índole teórica baseia-se em exposições (lições), pelo docente, dos conceitos 
doutrinários, táticas, técnicas e procedimentos a apreender pelos discentes, e que servem de base para a 
posterior realização dos trabalhos de índole prática (através de trabalhos individuais ou de grupo, 
exposições e debates), que espelham as tarefas de âmbito operacional cometidas aos futuros Oficiais de 
Artilharia.
– Lição: OA1, OA2, OA3, OA4, OA5;
– Lição, Trabalho de Grupo, Exposição, Debate e Execução: OA3, OA4, OA5, OA6.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The adopted teaching methodologies are accordingly with the nature of the learning objectives (to know 
and/or to know how) inherent to the curricular unit's objectives. The teaching of theory issues is based in 
presentations (lessons), by the teacher, regarding the doctrine concepts and Tactics, Techniques and 
Procedures to apprehend by the students, which will support the subsequent practical phase, of tactical 
situations problem solving (Workgroups, Briefings and debates), which reflect the operational tasks 
committed to the future Artillery Officers.
– Lesson: LO1, LO2, LO3, LO4, LO5;
– Lesson, Workgroup, Briefing, Debate and Training: LO3, LO4, LO5, LO6.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Exército Português (1988). MC 20-15, Bateria de Bocas de Fogo de Artilharia de Campanha;
Exército Português (2004). MC 20-100, Manual de Táctica de Artilharia de Campanha.

Mapa X - M136 Tática de Artilharia II

6.2.1.1. Unidade curricular:
M136 Tática de Artilharia II

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Élio Teixeira dos Santos - 90 TC ( 6 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

OA1 - Conhecer os canais e níveis de planeamento do Apoio de Fogos (AF) e da Artilharia de Campanha 
(AC);
OA2 - Planear fogos de AC nos escalão Companhia, nas diferentes situações táticas;
OA3 - Conhecer a doutrina do emprego da AC em todo o espectro de operações, e aplicar a mesma no 
planeamento de fogos de AC no escalão Brigada;
OA4 - Conhecer os vetores do Sistema de AAA e a organização das Unidades de AAA;
OA5 - Planear a organização para o combate e o emprego tático da Bateria de AAA;
OA6 - Conhecer as responsabilidades e atuação da AAA no âmbito do Comando e Controlo do Espaço 
Aéreo.
OA7 - Desenvolver as competências transversais do Oficial de Artilharia, com relevo para a liderança, o 
trabalho em equipa, o desempenho autónomo, a formação e a comunicação de ordens, diretivas e 
informações.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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LO1 - Cognize Fire Support (FS) and Field Artillery (FA) planning levels and channels;
LO2 - Plan FA fires at Company level, in different tactical situations;
LO3 - Cognize the FA employment doctrine, across the full spectrum of operations, and apply in Brigade 
FA fires planning,
LO4 - Cognize the Air Defense Artillery (ADA) vectors and units organization;
LO5 - Plan the ADA Battery combat organization and tactical employment;
LO6 - Cognize the ADA responsibilities and role within the Airspace Command and Control;
LO7 - Develop Artillery Officer transversal skills, with emphasis on leadership, teamwork, autonomous 
performance, training and communication of orders, directives and information.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 – Planeamento do Apoio de Fogos (AF);
CP2 – Planeamento de Fogos de Artilharia de Campanha (AC) no apoio às Operações Ofensivas, 
Defensivas e de Estabilização;
CP3 – Evolução Histórica da Artilharia Antiaérea (AAA);
CP4 – Defesa Aérea e respetivo Comando e Controlo (C2);
CP5 – Sistema de AAA e organização das unidades de AAA;
CP6 – A AAA no apoio às Operações Ofensivas, Defensivas e de Estabilização;
CP7 – Emprego tático da Bateria de AAA.

6.2.1.5. Syllabus:
PC1 – Fire Support (FS) Planning;
PC2 – Field Artillery (FA) fires planning in support of Offensive, Defensive and Stabilization operations;
PC3 – Historic evolution of Air Defense Artillery (ADA);
PC4 – Air Defense and respective Command and Control (C2);
PC5 – ADA System and units organization;
PC6 – ADA support of Offensive, Defensive an Stabilization Operations;
PC7 – ADA Battery tactical employment.

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

CP1 – OA1, OA2, OA3
CP2 – OA1, OA2, OA3, OA7
CP3 – OA4
CP4 – OA4, OA6
CP5 – OA4, OA5 
CP6 – OA4, OA5
CP7 – OA4, OA5, OA7

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
PC1 – LO1, LO2, LO3
PC2 – LO1, LO2, LO3, LO7
PC3 – LO4
PC4 – LO4, LO6
PC5 – LO4, LO5 
PC6 – LO4, LO5
PC7 – LO4, LO5, LO7

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino:
- Lição: apresentação dos conceitos doutrinários, bem como das Táticas, Técnicas e Procedimentos, 
realizada por um docente da UC, sendo solicitada a participação dos alunos na interpretação e comentário 
dos mesmos, incentivando deste modo a reflexão, o espírito crítico, o debate e a aprendizagem;
- Trabalho de Grupo: resolução de situações táticas, pelos alunos, tendo por base os conceitos 
ministrados nas aulas teóricas, sob supervisão dos docentes da UC;
-Exposição: apresentação das soluções obtidas, pelos alunos, sob supervisão dos docentes da UC;
- Debate: discussão e produção de uma solução tática académica, sob supervisão dos docentes da UC.
Avaliação:
- 3 Provas de Aptidão de Conhecimentos teóricas/práticas, com um peso de 95%;
- Avaliação contínua, tendo por base a participação dos alunos nas aulas teórica e o desempenho nas 
aulas práticas (resolução de temas táticos e exposição de trabalhos), com um peso de 5%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies
– Lesson: presentation of doctrinal concepts and tactics, techniques and procedures (TTP), carried out by 
a teacher, and being solicited the students interpretation and comment of the issues, promoting this way 
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the reflection, state of mind, debate and learning abilities;
– Workgroup: tactical situations resolution, carried out the students, under teacher's supervision;
– Briefing: achieved solutions exposition, carried out the students, under teacher's supervision;
– Discussion: debate and production of an academic tactical solution, under teacher's supervision.
Evaluation:
- 3 theory/practice tests, with a coefficient of 95%;
- Continuos evaluation, based on student’s participation and performance during theory and practice 
lessons, with a coefficient of 5%.

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

As metodologias de ensino adotadas encontram-se em consonância com o teor dos objetivos de 
aprendizagem (saber e/ou saber fazer) inerentes objetivos de aprendizagem da unidade curricular. A 
docência das matérias de índole teórica baseia-se em exposições (lições), pelo docente, dos conceitos 
doutrinários, táticas, técnicas e procedimentos a apreender pelos discentes, e que servem de base para a 
posterior realização dos trabalhos de índole prática (através de Trabalho de Grupo, Exposição e Debate), 
que espelham as tarefas de âmbito operacional cometidas aos futuros Oficiais de Artilharia.
OA1 – Lição, Trabalho de Grupo, Exposição e Debate;
OA2 – Lição, Trabalho de Grupo, Exposição e Debate;
OA3 – Lição, Trabalho de Grupo, Exposição e Debate;
OA4 – Lição, Trabalho de Grupo, Exposição e Debate;
OA5 – Lição, Trabalho de Grupo, Exposição e Debate;
OA6 – Lição;
OA7 – Trabalho de Grupo, Exposição e Debate.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The adopted teaching methodologies are accordingly with the nature of the learning objectives (to know 
and/or to know how) inherent to the curricular unit's objectives. The teaching of theory issues is based in 
presentations (lessons), by the teacher, regarding the doctrine concepts and Tactics, Techniques and 
Procedures to apprehend by the students, which will support the subsequent practical phase, of tactical 
situations problem solving (Workgroups, Briefings and debates), which reflect the operational tasks 
committed to the future Artillery Officers.
OA1 – Lesson, Workgroup, Briefing and Debate;
OA2 – Lesson, Workgroup, Briefing and Debate;
OA3 – Lesson, Workgroup, Briefing and Debate;
OA4 – Lesson, Workgroup, Briefing and Debate;
OA5 – Lesson, Workgroup, Briefing and Debate;
OA6 – Lesson;
OA7 – Workgroup, Briefing and Debate.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Exército Português (2004). MC 20-100, Manual de Táctica de Artilharia de Campanha;
Exército Português (2007). Manual do Grupo de Artilharia de Campanha – projeto;
Exército Português (2012). PDE 3-00 Operações;
Exército Português (2002). RC 18-2 Regulamento da Bateria de Artilharia Antiaérea;
Exército Português (1997). RC 18-100 Regulamento de Táctica de Artilharia Antiaérea.

Mapa X - M224 Sistemas de Armas de Artilharia e Tiro II

6.2.1.1. Unidade curricular:
M224 Sistemas de Armas de Artilharia e Tiro II

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Élio Teixeira dos Santos - 60 TC ( 4 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

OA1 – Planear e dirigir Missões de Tiro, cumprindo rigorosamente as técnicas, procedimentos e normas de 
segurança em vigor;
OA2 – Desempenhar as funções de Observador Avançado (OAv), com relevo para a elaboração de Pedidos 
de Tiro e a regulação de fogos indiretos;
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OA3 – Desempenhar as funções de Chefe do Posto Central de Tiro (PCT) de uma Btrbf, com relevo para o 
funcionamento do PCT e a produção de Ordens de Tiro e de Comandos de Tiro;
OA4 – Desenvolver as competências transversais do Oficial de Artilharia, com relevo para a liderança, o 
trabalho em equipa, o desempenho autónomo, a formação e a comunicação de ordens, diretivas e 
informações.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 - Plan and direct Fire Missions, strictly complying with the techniques, procedures and safety 
regulations;
LO2 - Perform Forward Observer functions, with emphasis on Fire Orders making and indirect fires 
adjustment;
LO3 - Perform Field Artillery Battery Fire Direction Center (FDC) Commander functions, with emphasis on 
the FCD supervision and the production of Fire Orders and Fire Commands;
LO4 - Develop the Artillery Officer transversal skills, with emphasis on leadership, teamwork, autonomous 
performance, training and communication of orders, directives and information.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 - Preparação Experimental
CP2 - Regulação Precisão ABCA
CP3 - PMP-PMT (Ponto Médio Percussão-Ponto Médio de Tempos)
CP4 - Tiro de Fumos 
CP5 - Tiro Vertical 
CP6 - Tiro Iluminante
CP7 - Correções de Posição
CP8 - Correções Especiais
CP9 - Preparação Teórica
CP10 - Regimagem
CP11 - Procedimentos de Emergência
CP12 - Remarcação de Objetivos

6.2.1.5. Syllabus:
PC1 - Registration
PC2 - ABCA Precision Registration
PC3 - High-Burst/Mean Point of Impact Registrations
PC4 - Smoke Projectiles
PC5 - High Angle Fire 
PC6 - Illuminating Projectiles
PC7 - Terrain Gun Position Corrections
PC8 - Special Corrections
PC9 - Meteorological Techniques
PC10 - Calibration
PC11 - Emergency Firing procedures
PC12 - Replot procedures

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

CP1 - OA1, OA2, OA3
CP2 - OA1, OA2, OA3, OA4
CP3 - OA1, OA2, OA3, OA4
CP4 - OA1, OA2, OA3, OA4
CP5 - OA1, OA2, OA3, OA4
CP6 - OA1, OA2, OA3, OA4 
CP7 - OA1, OA3, OA4
CP8 - OA1, OA3, OA4
CP9 - OA1, OA3, OA4
CP10 - OA1, OA2, OA3, OA4
CP11 - OA1, OA2, OA3, OA4
CP12 - OA1, OA2, OA3, OA4

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
PC1 - LO1, LO2, LO3
PC2 - LO1, LO2, LO3, LO4
PC3 - LO1, LO2, LO3, LO4
PC4 - LO1, LO2, LO3, LO4
PC5 - LO1, LO2, LO3, LO4
PC6 - LO1, LO2, LO3, LO4 
PC7 - LO1, LO3, LO4
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PC8 - LO1, LO3, LO4
PC9 - LO1, LO3, LO4
PC10 - LO1, LO2, LO3, LO4
PC11 - LO1, LO2, LO3, LO4
PC12 - LO1, LO2, LO3, LO4

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino combina a Lição (destinada a apresentar os conceitos teóricos, apoiada em 
casos reais, sempre que pertinente e possível) com a Execução (exercícios práticos, trabalhos escritos, 
apresentações e um exercício de Fogos Reais (Live Fire Exercise - LFX)), incentivando a pesquisa e a 
compreensão autónomas.
A avaliação é realizada através de Provas de Avaliação de Conhecimentos escritas (teóricas/práticas), 
trabalhos escritos, apresentações, testes rápidos (no final das sessões teóricas), complementada pela 
apreciação do desempenho dos alunos nas aulas teóricas/práticas e no LFX.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology combines Lessons (to present theory concepts, supported in real cases 
whenever pertinent and possible) with Execution (practice exercises, written essays, presentations and a 
Live Fire Exercise (LFX)), promoting the autonomous research and self-learning.
The evaluation consists on theory/practice written tests, written essays, presentations, quick tests (at the 
end of theory sessions), complemented with the assessment of student's performance in theory/practice 
classes and in the LFX.

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

Redação de trabalhos escritos: OA1, OA2, OA3, OA4
Trabalho em grupo: OA1, OA2, OA3, OA4
Apresentação: OA1, OA2, OA3, OA4
Exercício de Fogos Reais: OA1, OA2, OA3, OA4

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Written essays: LO1, LO2, LO3, LO4
Workgroup: LO1, LO2, LO3, LO4
Presentation: LO1, LO2, LO3, LO4
Live Fire Exercise: LO1, LO2, LO3, LO4

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Exército Português (1988). MC 20-15 Bateria de Bocas de Fogo de Artilharia de Campanha;
Exército Português (2012). PDE 3-38-13 Tiro de Artilharia de Campanha.

Mapa X - M223 Sistemas de Armas de Artilharia e Tiro I

6.2.1.1. Unidade curricular:
M223 Sistemas de Armas de Artilharia e Tiro I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Miguel Pinto Jordão - 60 TC (4 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Paulo Sérgio de Almeida Rodrigues - 45 TC (3 TC x 15 semanas) 

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

OA1 – Conhecer a doutrina de referência e desenvolver hábitos de pesquisa que contribuam para o 
autodesenvolvimento, a autoconfiança e a flexibilidade intelectual;
OA2 – Desenvolver as competências transversais do Oficial Subalterno de Artilharia, com relevo para as 
áreas da liderança e do trabalho em equipa, do desempenho autónomo, da formação e da comunicação de 
ordens, diretivas e informações;
OA3 – Identificar os sistemas de armas e munições de Artilharia de Campanha (AC) do Exército Português;
OA4 – Conhecer e aplicar as técnicas e procedimentos relativos ao emprego das Secções de bocas de 
fogo e da Bateria de Tiro de uma Bateria de bocas de fogo (Btrbf) de Artilharia de Campanha (AC);
OA5 – Supervisionar o funcionamento de um Posto Central de Tiro (PCT) de uma Btrbf, com relevo para a 
elaboração de Ordens de Tiro e Comandos de Tiro.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 - Cognize the doctrine of reference and develop habits of research, promoting the self-development, 
self-confidence and intellectual flexibility;
LO2 - Develop the Artillery Officer transversal skills, with emphasis on leadership, teamwork, autonomous 
performance, training and communication of orders, directives and information;
LO3 – Identify Field Artillery (FA) weapon systems and munitions of the Portuguese Army;
LO4 – Cognize an apply the techniques and procedures inherent to howitzer sections and the Fire Battery, 
in a FA Battery;
LO5 – Supervise the FA Battery Fire Direction Centre (FDC) functioning, mainly regarding Fire Orders and 
Fire Commands making.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 - Artilharia de Campanha (AC)
CP2 - Materiais e métodos usados no fabrico do armamento
CP3 - Materiais da Artilharia Pirobalística Frenada
CP4 - Substâncias explosivas utilizadas para fins militares
CP5 - Munições de AC
CP6 - Acidentes de tiro
CP7 - Pontaria das Bocas de Fogo
CP8 - Introdução ao Tiro de AC
CP9 - Noções Gerais de Balística
CP10 - Dispersão e Probabilidade
CP11 - Segurança do tiro na Execução de Fogos Reais
CP12 - Escolha da Zona de Posições
CP13 - Serviço na Posição de Tiro
CP14 - Tábuas de Tiro
CP15 - Determinação dos Elementos de Tiro
CP16 - Preparação Topográfica
CP17 - Deveres e Responsabilidades do Observador Avançado
CP18 - Localização de Objetivos
CP19 - Pedido de Tiro
CP20 - Organização e funcionamento da Direção do Tiro
CP21 - Procedimentos no Tiro de Área

6.2.1.5. Syllabus:
PC1 - Field Artillery (FA)
PC2 - Weapon systems and its manufacturing methods and materials
PC3 - FA weapon systems
PC4 - Explosive substances employed for military purposes
PC5 - FA Munitions
PC6 - Firing accidents
PC7 - Aiming procedures
PC8 - Cannon Gunnery introduction
PC9 - Ballistic general concepts
PC10 - Dispersion and probability
PC11 - Fire safety during Live Fire Exercises
PC12 - Fire position selection
PC13 - Fire position service
PC14 - Firing Tables
PC15 - Firing Data computing
PC16 - Firing Chart preparation
PC17 - Forward Observer duties and responsibilities
PC18 - Target location
PC19 - Call For Fire (CFF)
PC20 - Fire Direction organization and procedures
PC21 - Area Fire Mission procedures

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

CP1 - OA1, OA3
CP2 - OA1, OA3
CP3 - OA1, OA3
CP4 - OA1, OA3
CP5 - OA1, OA3, OA4
CP6 - OA1, OA3, OA4
CP7 - OA1, OA3, OA4
CP8 - OA1, OA4, OA5
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CP9 - OA1, OA5
CP10 - OA1, OA5
CP11 - OA1, OA2, OA3, OA4, OA5
CP12 - OA1, OA3, OA5
CP13 - OA1, OA2, OA3, OA4
CP14 - OA1, OA3, OA5
CP15 - OA1, OA2, OA3, OA5
CP16 - OA1, OA2, OA3, OA5
CP17 - OA1, OA2,
CP18 - OA1, OA2,
CP19 - OA1, OA2, OA5
CP20 - OA1, OA3, OA4, OA5
CP21 - OA1, OA2, OA3, OA4, OA5

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
PC1 - LO1, LO3
PC2 - LO1, LO3
PC3 - LO1, LO3
PC4 - LO1, LO3
PC5 - LO1, LO3, LO4
PC6 - LO1, LO3, LO4
PC7 - LO1, LO3, LO4
PC8 - LO1, LO4, LO5
PC9 - LO1, LO5
PC10 - LO1, LO5
PC11 - LO1, LO2, LO3, LO4, LO5
PC12 - LO1, LO3, LO5
PC13 - LO1, LO2, LO3, LO4
PC14 - LO1, LO3, LO5
PC15 - LO1, LO2, LO3, LO5
PC16 - LO1, LO2, LO3, LO5
PC17 - LO1, LO2,
PC18 - LO1, LO2,
PC19 - LO1, LO2, LO5
PC20 - LO1, LO3, LO4, LO5

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino combina a Lição (destinada a apresentar os conceitos teóricos, apoiada em 
casos reais, sempre que pertinente e possível) com a Execução (exercícios práticos, trabalhos escritos, 
apresentações e exercício Tático e de Fogos Reais (Field Training Exercise/Live Fire Exercise - FTX/LFX)), 
incentivando a pesquisa e a compreensão autónomas.
A avaliação é realizada através de Provas de Avaliação de Conhecimentos escritas (teóricas/práticas), 
trabalhos escritos, apresentações, testes rápidos (no final das sessões teóricas), complementada pela 
apreciação do desempenho dos alunos nas aulas teóricas/práticas e no FTX/LFX.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology combines Lessons (to present theory concepts, supported in real cases 
whenever pertinent and possible) with Execution (practice exercises, written essays, presentations and 
Field Training Exercise/Live Fire Exercise - FTX/LFX)), promoting the autonomous research and self-
learning.
The evaluation consists on theory/practice written tests, written essays, presentations, quick tests (at the 
end of theory sessions), complemented with the assessment of student's performance in theory/practice 
classes and in the FTX/LFX.

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

Trabalhos escritos (teoria e prática): OA1, OA3, OA4, OA5
Trabalhos de grupo: OA1, OA2, OA3, OA4, OA5
Apresentações: OA2, OA3, OA4, OA5
Exercício (FTX/LFX): OA1, OA2, OA3, OA4, OA5

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Written essays (theory and practice): LO1, LO3, LO4, LO5
Workgroups: LO1, LO2, LO3, LO4, LO5
Presentations: LO2, LO3, LO4, LO5
Exercise (FTX/LFX): LO1, LO2, LO3, LO4, LO5.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Academia Militar (1994). Manual de Munições de Artilharia de Campanha – Publicação da Cadeira;
Academia Militar (2007). Textos de Apoio – Publicações da Cadeira M223;
Academia Militar (2001). História da Artilharia, Gabinete de Artilharia;
Exército Português (2012). PDE 3-38-13 Tiro de Artilharia de Campanha;
Exército Português (1988). MC 20-15 Bateria de Bocas de Fogo de Artilharia de Campanha;
Germershausen (1982). Handbook on Weaponry, Rheinmetall, Dusseldorf - Alemanha.

Mapa X - ENP - Estágio de Natureza Profissional

6.2.1.1. Unidade curricular:
ENP - Estágio de Natureza Profissional

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Élio Teixeira dos Santos - 1 TC semanal (23 TC semestrais)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Maria Carapelho Romão Leston Bandeira - 4 TC
Vítor Manuel Ferreira Lopes - 3 TC semanais (39 TC semestrais)
Emanuel António Constantino Pinto - 9 TC semanais (117 TC semestrais)

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

O ENP concorre para a formação militar, científica, técnica, física e comportamental indispensável aos 
futuros oficiais de Artilharia do Exército, desenvolvendo as competências e aptidões no âmbito do 
comando e liderança, e inclui duas componentes formativas:
A Prática de Comando, que tem por objetivo desenvolver as competências de comando e liderança com 
base na formação de voluntários e contratados do Exército, ou noutras atividades práticas de comando 
que permitam aplicar, complementar e consolidar a formação militar, técnico-profissional, comportamental 
e organizacional.
O Trabalho de Investigação Aplicada, que visa desenvolver competências próprias no âmbito da pesquisa, 
metodologia e investigação em assuntos de natureza multidisciplinar em contexto e ambiente profissional, 
que permitam uma aprendizagem autónoma ao longo da vida, através da realização de um trabalho de 
investigação aplicada sobre assuntos pertinentes para o Exército.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The ENP concurs to the military, scientific, technical, physic and behavior proficiency of the future Army 
Artillery officers, developing their command and leadership competences and aptitudes, and it includes 
two training components:
The Command Practice, which aims the development of command and leadership competences, based on 
Army’s volunteer/contract military personnel training, or through other command practice activities that 
will allow to apply, complement and consolidate the military, professional, behavioral and organizational 
training.
The Applied Research Study, which aims the development of individual competences concerning research, 
methodology and investigation on multidisciplinary issues in professional environment and context, that 
will allow a lifetime self-learning ability, through the fulfillment of an Applied Research Study on pertinent 
subjects to the Portuguese Army.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Não Aplicável.

6.2.1.5. Syllabus:
Not Applied.

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

Não Aplicável.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Not Applied.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino baseia-se na Execução, quer através da resolução de casos práticos/problemas, 
quer através da realização de tarefas e atividades inerentes aos cargos de natureza operacional atribuíveis 
aos futuros oficiais de Artilharia (On job training).
A avaliação é de procedimento e sumativa, utilizando a escala numérica de 1 a 20 valores e decorre em 
conformidade com o estabelecido nos artigos 10º a 14º do Regulamento do TPO – A/S (MI).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology is based in Execution, with practical cases/problem solving and role playing of 
future Artillery Officer jobs (On job training).
The evaluation is a summative assessment procedure within a numerical scale from 1 to 20 points in 
accordance with articles 10th to 14th of the “Regulamento do TPO – A/S (MI)”.

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

Não Aplicável.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Not Applied.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Academia Militar (2015). Norma de Execução Permanente Nº 520/4ª;
Exército Português (1988). MC 20-15 Bateria de Bocas de Fogo de Artilharia de Campanha;
Exército Português (2004). MC 20-100 Manual de Táctica de Artilharia de Campanha;
Exército Português (2003). MT 20-50 Manual do Obus M119 105mm LG/30/m98;
Exército Português (2012). PDE 3-38-13 Tiro de Artilharia de Campanha;
Exército Português (2002). RC 18-2 Regulamento da Bateria de Artilharia Antiaérea;
Exército Português (1997). RC 18-100 Regulamento de Táctica de Artilharia Antiaérea;
Exército Português (2001). Regulamento Geral de Instrução do Exército.

Mapa X - M311 Ética e Liderança

6.2.1.1. Unidade curricular:
M311 Ética e Liderança

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Carlos Dias Rouco - 30 TC ( 2 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Paulo Alexandre Moreira Machado - 15 TC ( 1 TC x 15 semanas) 
Roberto Martins Mariano - 15 TC ( 1 TC x 15 semanas)

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

OA1: Enunciar os conceitos de Comando, Chefia e Direção militares e definir o campo de atuação da 
liderança como arte e ciência
OA2: Identificar a influência da moral e da ética nos códigos deontológicos no contexto do trabalho nos 
profissionais Militares
OA3: Analisar o ordenamento jurídico do militar profissional e o enquadramento nacional e internacional 
da sua conduta
AO4: Desenvolver a tomada de decisão, individual e em grupo, através do estudo e debate de casos em 
contexto militar diversificado
OA5: Indicar os processos de comunicação e de aconselhamento na interacção líder e seguidor no 
exercício das suas funções
AO5: Referir a importância da gestão e do controlo do stress nas organizações de cariz militar e enumerar 
o papel do líder na motivação dos seguidores
OA6: Fornecer bases teóricas e práticas para o desenvolvimento da aptidão para liderar e formar equipas 
eficazes
AO7: Construir e testar abordagens pedagógicas adequadas à formação no domínio da liderança

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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LO1: Outline the military concepts of Command, Leadership and Direction and define the leadership 
playing field as art and science
LO2: Identify the influence of moral and ethics on the conduct codes of the military professionals in work 
context
LO3: Analyze the legal framework of the military professionals and the national and international 
framework for its conduct
LO4: Develop decision making, individually and in groups, through the study and debate of cases in 
diverse military context
LO5: Indicate the processes of communication and counseling on interaction leader and follower in the 
performance of their duties
LO6: Mention the importance of stress management and control in military organizations and enumerate 
the leader's role in motivating followers
LO7: Provide theoretical and practical bases for developing the ability to lead and form effective teams
LO8: Build and test appropriate pedagogical approaches to training in leadership

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1: Moral, Ética e Deontologia Militar
CP2: Ordenamento jurídico e cultural da Deontologia Militar
CP3: Dinâmica na Instituição Militar. Processos
CP4: Liderança, Comando e Chefia Militar
CP5: Desenvolvimento da Aptidão para Liderar

6.2.1.5. Syllabus:
PC1: Morality, ethics and Deontology
PC2: Cultural and legal system of Military Ethics
PC3: Dynamics in the Military Institution. Processes
PC4: Leadership, command and military leadership
PC5: Development of the ability to Lead

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

A excelência assenta nos valores e cultura organizacional, na definição de critérios éticos para a tomada 
de decisão e no estabelecimento de comportamentos apropriados (CP1, CP2 e CP3), condutas eticamente 
aceitáveis e capacidade de influência dos outros indivíduos na obtenção de desempenhos superiores 
(CP3).
O CP4 pretende facultar uma perceção correta sobre o papel que lhes será exigido, traduzido no exercício 
da autoridade formal (comando/direção/chefia) ou informal (liderança), consoante a situações.
A partir do CP4 procura-se facultar a noção da escala “real” da organização, a compreensão da sua 
posição e funções e o modo de influenciar de forma eficiente e eficaz, os processos e as pessoas para a 
obtenção de resultados.
O CP5 visa desenvolver as competências-chave de liderança, capacitando cada indivíduo para o seu 
exercício, a elaboração de programas de formação e treino e a constituição de equipas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Excellence is based on organizational values and culture, definition of ethical criteria for decision making 
and establishment of appropriate behaviors (PC1, PC2 and PC3), ethically acceptable conduct and 
capability to influence others in order to obtain superior performances (PC3).
The PC4 intends to provide a correct perception about future roles, translated in the exercise of formal 
(command direct/head) and informal authority (leadership), depending on the situations.
CP4 and following seeks to provide a sense of a "real" organization scale, the understanding of their 
position and functions and how to influence, efficiently and effectively, processes and people to achieve 
results.
CP5 aims the development of key leadership skills, enabling every individual to its exercise, the production 
of training programs and team building.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas e aulas tutoriais. Nas aulas teóricas são apresentados os conceitos e os princípios 
essenciais sobre ética, comando e liderança nas organizações.
Nas aulas tutoriais promove-se o debate sobre artigos científicos que ilustram a matéria tratada nas aulas 
teóricas e a realidade das organizações, assim como são orientados os trabalhos de grupo e individuais 
que serão posteriormente apresentados e debatidos. 
Nas aulas práticas os alunos são colocados perante provas de situação ou exercícios tipicamente militares 
para a identificação e desenvolvimento de competências associadas ao comando e liderança.
A avaliação dos alunos é feita de acordo com o Regulamento de Avaliação da Academia Militar para os 
Mestrados integrados, constando de um trabalho de grupo (10%), um trabalho individual (15%), duas 
frequências (70%) e avaliação contínua (5%). Os trabalhos de grupo e individuais são entregues por 
escrito, e apresentados e defendidos durante as aulas.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and tutorial classes. The lectures present the concepts and the essential principles on ethics, 
leadership and command in the organizations.
Tutorial classes promote the debate about scientific articles that illustrate the subject under discussion in 
lectures and the reality of organizations, giving orientation to individual and group works which will be 
later presented and debated.
In practical classes students are placed before evidence of situation or typically military exercises for the 
identification and development of competencies associated with leadership and command.
The evaluation of students is made according to the rules of the Military Academy for integrated Masters, 
consisting of a group work (10%), an individual work (15%), two frequencies (70%) and continuous 
evaluation (5%). Group and individual works are delivered in writing and presented and defended during 
the classes.

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

A partir das aulas teóricas, os indivíduos serão incentivados a trabalhos individuais e de grupo na 
resolução de estudos de caso sobre dilemas com que os comandantes e líderes se confrontam no dia a 
dia, com vista à sensibilização para a realidade das organizações e o desenvolvimento de respostas 
capazes de explorar as oportunidades. 
Baseado no contexto organizacional, far-se-á recurso extensivo a metodologias de role play e simulação 
dos diferentes papéis que os indivíduos desempenham nas organizações em diferentes níveis 
hierárquicos, com vista a uma consciencialização à escala real e à sensibilização para a construção de 
equipas optimizadas para cada nível e situação.
Através do recurso a resultados de surveys relativos à utilização de diferentes métodos de 
desenvolvimento de competências que estão associadas à liderança, procurar-se-á dotar os indivíduos 
com capacidades para comandar e liderar nos diferentes níveis e situações. 
Ainda, com o recurso a artigos científicos para avaliação do estado da arte da investigação na área do 
comando e liderança procurar-se-á ainda capacitar os indivíduos com o sentido do autodesenvolvimento.
Em todas as sessões, o aluno será incentivado a participar e a debater sobre todos os temas estudados, 
procurando-se que esteja sempre motivado e envolvido.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In theoretical classes, individuals will be encouraged to individual and group work for case studies on 
solving dilemmas that commanders and leaders have to face on a daily basis, with the view to raise 
awareness on the reality of the organizations and to develop responses capable to exploit opportunities.
Based on organizational context, one will make extensive resource to methodologies of role play and 
simulation of the different roles that individuals play in organizations at different hierarchical levels, aiming 
at a real wide awareness and sensitization to the construction of optimal teams for each level and situation.
Through the use of results of surveys relating to the use of different methods of development of skills 
associated to leadership, one will seek to provide individuals with the skills to command and lead at 
different levels and situations. Also, using scientific articles for evaluation of the state of art of the 
research in the area of command and leadership, one will seek to provide individuals with the sense of self-
development.
In every session, the student will be encouraged to participate and discuss all topics studied, that is 
always motivated and involved.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ALVES, José Lopes. 1997. Ética Militar – Aspectos de uma Teoria e da sua Realização. Edição do Autor.
Bass, B., & Bass, R. (2008). The bass handbook of leadership: Theory, research, and managerial 
applications. New York: Free Press.
Correia Jesuíno, J. (2005). Processos da liderança (4.ª ed.). Lisboa: Livros horizonte.
Cunha, M. P., Rego, A., Cunha, R. C., & Cardoso, C. C. (2003). Manual de comportamento organizacional e 
gestão. Lisboa: Editora RH.
Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2006). Organizações: Comportamentos, 
estruturas e processos. São Paulo: McGrow-Hill.
Leitão, D. M. V., & Rosinha, A. J (2006). Ética e Liderança: Uma visão militar e académica. Lisboa: Centro 
de Audiovisuais do Exército – Secção de Artes Gráficas.
Rouco, C. (2013). Modelo de gestão de desenvolvimento de competências de liderança em contexto militar. 
Lisboa: Academia Militar Editora.
Vieira, B. (2002). Liderança militar. Lisboa: Edições Atena.

Mapa X - I120 Inglês para Ambiente Operacional

6.2.1.1. Unidade curricular:
I120 Inglês para Ambiente Operacional
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6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ricardo Nuno Albuquerque Leite Oliveira - 30 TC ( 2 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Elisabete Sofia Nabais de Oliveira de Freitas e Menezes - 30 TC ( 2 TC x 15 semanas)

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

Para além do conhecimento técnico/especifico, com esta Unidade Curricular, no conjunto constituído por 
conteúdo programático, métodos pedagógicos utilizados e métodos de avaliação empregues, ainda se 
desenvolvem competências de valorização pessoal, de construção de relações e de motivação.
OA1 – Replicar as competências linguísticas adquiridas nos semestres anteriores.
OA2 – Interpretar termos e conceitos de índole técnico-militar;
OA3 – Identificar e analisar problemas de forma a resolver situações relacionadas com o ambiente militar;
OA4 – Redigir textos de carácter específico, nomeadamente na elaboração de brifings, ordens de 
operações;
OA5 – Avaliar e resolver problemas de carácter prático em ambientes que simulam situações reais. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In addition to the technical/specific knowledge, with this curricular unit, in the aggregate of syllabus and 
teaching methodologies (including evaluation), there are also developed skills of personal development, 
building relationships and motivation
LO1 - Replicate the language skills acquired in previous semesters;
LO2 - Interpret terms and concepts of military-technical nature;
LO3 - Identify and analyze problems in order to resolve situations related to the military environment;
LO4 - Write specific texts , namely in the preparation of briefings, orders of operations;
LO5 - Assess and solve practical problems in environments that simulate real situations.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 - Gramática
CP2 - Patrulhas
CP3 - Liderança e suas componentes
CP4 - Missões no Estrangeiro
CP5 - Procedimentos de Comando
CP6 - Terrorismo

6.2.1.5. Syllabus:
PC1 - Grammar
PC2 – Military Patrolling
PC3 – Leadership traits and components
PC4 – Overseas Assignments
PC5 – Troop Leading Procedures
PC6 – Terrorism

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

O futuro oficial deverá, no final do semestre, estar apto a utilizar as suas competências quer ao nível da 
compreensão da língua falada e da língua escrita quer ainda ao nível da expressão falada e escrita a um 
nível superior àquele que possuía no início do semestre, em todo o tipo de situações ligadas ao seu 
quotidiano e em situações específicas ligadas ao ambiente operacional nas quais vocabulário específico 
da área possa ser utilizado.
CP1 – OA1
CP2 – OA1, OA2, OA3 e OA5
CP3 – OA1, OA2 e OA5
CP4 – OA1, OA2, OA3 
CP5 – OA1, OA2, OA3, OA4 e OA5
CP6 – OA1, OA2, OA3 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
At the end of the semester the future officer should be able to use his/her listening as well as speaking, 
reading and writing skills at a higher level than at the beginning of the semester, in all specific situations 
pertaining to the operational environment in which specialized vocabulary is to be used.
PC1 – LO1
PC2 – LO1, LO2, LO3 e LO5
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PC3 – LO1, LO2 e LO5
PC4 – LO1, LO2, LO3 
PC5 – LO1, LO2, LO3, LO4 e LO5
PC6 – LO1, LO2, LO3 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
ME1 - Exposição de conteúdos pelo docente a situações específicas em que seja necessária a utilização 
da língua inglesa em contexto operacional 
ME2 - Aplicação dos conhecimentos adquiridos, nomeadamente vocabulário, em trabalhos baseados na 
escrita (como textos argumentativos, relatórios, memorandos ou brifingues)
ME3 - Aplicação dos conhecimentos adquiridos, nomeadamente vocabulário, em trabalhos baseados na 
oralidade (exposição de problemas ou conflitos e consequentes cursos de ação possíveis, por exemplo)
ME4 - Discussões dirigidas
A avaliação é contínua. A classificação final da disciplina resulta dos testes realizados pelo estudante 
quanto ao domínio quer da componente teórica (conhecimento do vocabulário) quer da componente 
prática (compreensão da língua falada, capacidade de expressão oral, compreensão da língua escrita e 
capacidade de expressão escrita) da língua. A ponderação destas componentes de avaliação é igual para 
todas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
LM1 - Oral presentation by the teacher
LM2 - Written exercises based on military texts, reports, memorandums, briefings or other official 
correspondence 
LM3 - Oral expositions in which the use of operational vocabulary is put to the test
LM4 - Oriented discussions
The evaluation is continuous. The final classification is based in tests performed by the student, regarding 
the mastering of both theoretical component (knowledge of vocabulary) and practical component 
(comprehension of spoken language, ability to communicate orally, understanding written language and 
the ability to written expression) of the language. The weighting of these evaluation components is equal 
for all .

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

Porque as aulas terão sempre um cariz comunicacional e serão ministradas exclusivamente em inglês, e 
não sendo o respetivo teor expositivo, mas interativo, os estudantes estarão sempre testados na prática 
por referência a um cenário próximo da realidade factual com que serão confrontados em futuras missões.
ME1 – OA1 a OA5
ME2 – OA1 e OA5
ME3 – OA1, OA2 e OA5
ME4 – OA5

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Since classes will always have a communicative nature and will be given solely in English and because the 
respective contents will not be of an expository but interactive sort, students will always be met with and 
tested on factual scenarios close to what they will encounter in their future missions.
LM1 – LO1 to LO5
LM2 – LO1, LO5
LM3 – LA1, LO2, LO5
LM4 – LO5

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Coletânea de textos recolhidos pelo professor regente da unidade curricular.
English Skills for Staff Officers in Multinational Operations, American Language Course – English for 
Specific Purposes, Third Edition. Defense Language Institute - English Language Center. Lackland AFB, 
Texas
- MELLOR-CLARK, Simon e ALTAMIRANO, Yvonne Baker de (2006), Campaign 3 – English for the Military, 
Macmillan.
http://www.stanag6001.com

Mapa X - H114 Administração e Finanças Públicas

6.2.1.1. Unidade curricular:
H114 Administração e Finanças Públicas
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6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Bela Santos Bravo - 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

OA1 - Proporcionar a aquisição de conhecimentos relativos ao papel do Estado nas esferas económica e 
social e aos instrumentos que utiliza e desenvolver competências de raciocínio analítico e espírito crítico 
na análise dos problemas de natureza orçamental; 
OA2 - Desenvolver competências técnicas para a compreensão e adequada utilização dos instrumentos 
relativos à actividade financeira das entidades da administração pública. 
OA3 - Desenvolver a capacidade de encontrar soluções para problemas que, ao longo das suas carreiras, 
se espera que os mestrandos virão a desempenhar, nomeadamente, em funções directa ou indirectamente 
relacionadas com as áreas administrativas ou financeiras do Exército, GNR e, eventualmente, no futuro 
outros ramos das Forças Armadas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 - To help students acquire knowledge concerning the role of the State in economic and social spheres 
and the tools it uses, and develop analytical thinking skills and critical thinking in analyzing the nature of 
budgetary problems.
LO2 - Develop technical skills for the understanding and proper use of instruments regarding financial 
activity of administrative public entities
LO3 - Develop the ability to find solutions to problems that, throughout their careers, it is expected that the 
masters will come to play, namely in functions direct or indirectly related to the administrative and financial 
areas of the Army, GNR and, eventually, in other future branches of the Armed Forces.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 - Objeto e evolução das F. Públicas (FP)
CP2 - Fundamentos teóricos da atividade do Estado:- as funções de Musgrave: Afetação, Distribuição, 
Estabilização
CP3 - Caracterização do sector público português e sua evolução recente.
CP4 - As Finanças da Administração Central. Autonomia Administrativa e financeira. A Lei de Bases DL 
8/90 e a Lei da reforma financeira do Estado.
CP5 - A administração de recursos e a gestão financeira nos subsectores da Defesa e da Segurança- 
Regime de execução das despesas e receitas públicas. O POCP.
CP6 - As receitas públicas 
CP7 - A Divida Pública
CP8 - Introdução à política orçamental.

6.2.1.5. Syllabus:
PC1 - Object and evolution of Public Finances ( PF )
PC2 - Theoretical foundations of state activity : - the functions of Musgrave: affectation , distribution, 
stabilization
PC3 - Characterization of the Portuguese public sector and recent developments .
PC4 - The Central Finance Administration. Administrative and financial autonomy. The Law of Bases DL 
8/90 and the Law of financial reform of the state.
PC5 - The administration of resources and financial management in sub-sectors of Defence and Security- 
execution framework of public expenditure and revenue . The POCP .
PC6 - Government revenues
PC7 - The Public Debt
PC8 - Introduction to budget policy.

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

CP1, CP2, CP3, CP6, CP, CP8 - OA1
CP4, CP5 - OA2 e OA3
Os primeiros capítulos (1 e 2) proporcionam a aquisição de conhecimentos sobre a caracterização e 
evolução do papel do sector publico administrativo e sua comparação com a EU. O enquadramento teórico 
ajuda a criar competências de análise e raciocínio analítico e espírito crítico, já que se apresentam e 
debatem várias teorias/escolas de pensamento e a sua capacidade para responder a problemas da 
sociedade por via da satisfação das necessidades públicas ou sociais. Os restantes capítulos 
desenvolvem competências técnico-financeiras e de gestão pública e a capacidade para resolver 
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problemas de preparação, execução e controlo orçamentais e, ainda de capacidade para analisar a 
evolução, prever e simular valores relativos a saldos, receitas e dívida pública. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
PC1, PC2, PC3, PC6, PC7, PC8 - LO1
PC4, PC5 - LO2 e LO3
The 1st and 2nd chapters provide the knowledge on the role, evolution and characterization of public 
administration, comparing with EU-average. The theoretical approaches help creating capabilities for 
analytical reasoning and critical analysis of the use of budgetary instruments. The other chapters offer 
more specific knowledge to enable students create technical capacities on the finance and management of 
public entities and solve related problems.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
ME1 -As aulas estão organizadas em duas horas por semana de exposição teórica, incluindo matérias 
programáticas concetuais.
ME2- Dedicam-se duas horas/ semana de aula prática para aplicação de conceitos e utilização de 
instrumentos de finanças e gestão pública, nomeadamente nas entidades públicas do Ministério da 
Defesa, assim com noutros subsectores da Adm. Pública. 
ME3 -Todas as aulas procurarão desenvolver competências de resolução de problemas – por exemplo 
estimando saldos e rácios e estimular o debate sobre diferentes abordagens e teorias. 
ME4 -Procurar-se-à também estimular o estudo autónomo dos estudantes, preparando materiais que 
orientem o estudo fora de aulas e a elaboração de slides para exposição de tópicos específicos e 
relatórios de grupo.
A avaliação consiste em dois testes escritos sem consulta (60%) - com questões de natureza descritiva e 
outras de resolução algébrica; exposições de grupos sobre tópicos do programa e um relatório (40%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
TM1 -Lectures are organized in 2hour/week for theoretical and conceptual lectures 
TM2 -Practical application of public finance and public management instruments, namely to public entities 
of the Ministry of Defense as well as in other administrative subsectors. 
TM3 -All lectures are directed to produce an equilibrium between problem-solving capabilities and the 
training the debate of theoretical approaches.
TM4 - It is aimed also to stimulate autonomous study by offering learning materials to guide study and 
group work.
The evaluation consist of two written tests (60%) - with both theoretical and algebraic resolution questions; 
group work with communications in the classes on specific topics and elaboration of a written report 
(40%).

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

ME1 e ME2 – OA1 , OA2
ME3 e ME4 – OA2 e OA3
As exposições dos docentes possibilitam a transmissão de conhecimento sobre os conteúdos 
programáticos que vai ser, depois avaliado pelos testes. Mas a exposição do docente ocupa apenas 
metade do tempo lectivo semanal. As exposições dos alunos nas aulas práticas e o trabalho de grupo 
permitem desenvolver as competências de raciocínio e interpretação de situações e capacidade de utilizar 
instrumentos a casos concretos, comentar/debater medidas de política orçamental. O trabalho de grupo 
sobre tópicos específicos permite avaliar a capacidade de pesquisar e procurar, autonomamente, soluções 
para problemas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
TM1 e TM2 – LO1 , LO2
TM3 e TM4 – LO2 e LO3
Lectures based on teacher communications enable the transmission of basic technical knowledge but take 
only half of the weekly duration of lectures. Group work with communication by students and debate on 
particular topics enable autonomous work to develop capability of interpretation of situations and capacity 
to use instruments to real cases, to comment and debate budgetary policy measures. Group work help 
develop capacity of research and problem solving.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
MIN. FINANÇAS, sítio da web - Leis do Enquadramento Orçamental, Lei nº 91/2001 de 20/8 com alterações 
de 2014. Lei e Relatório do OE e mapas orçamentais do ano em curso. 
Pereira et al (2012) Economia e Finanças públicas, 4ª Ed, Escolar Editora.
Portal do governo e outros sítios da web – informação e legislação sobre Lei das Finanças Locais, 
SIADAP-QUAR, Relatorios de Atividades, SIG, Gerfip, etc.
Slides com resumos das aulas, textos seleccionados e informação estatística (disponíveis na Intranet)
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Mapa X - H411 Pedagogia da Educação Física

6.2.1.1. Unidade curricular:
H411 Pedagogia da Educação Física

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Moreira Machado - 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Roberto Martins Mariano - 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

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

Pretende-se desenvolver nos alunos as competências de conhecimento técnico, tecnologia de informação 
e de comunicação e valorização pessoal (domínio organizacional), de raciocínio crítico, de raciocínio 
analítico (dimensão cognitiva), de resiliência, autocontrolo e autoconfiança (dimensão emocional), de 
trabalho de equipa (dimensão da liderança), de comunicação (dimensão de liderança/influência) e de 
aptidão física (dimensão física), através do efeito conjugado entre metodologia de ensino, metodologia de 
avaliação e conteúdos programáticos, visando os seguintes Objetivos de Aprendizagem (OA):
OA1 – Avaliar os elementos fundamentais no processo ensino aprendizagem
OA2 – Integrar as teorias de aprendizagem
OA3 – Aplicar modelos de estratégias de ensino
OA4 – Identificar os componentes fundamentais de uma estratégia de ensino
OA5 – Conhecer as fases do processo pedagógico
OA6 – Analisar os conhecimentos do processo ensino-aprendizagem no âmbito da formação de Educação 
Física no Exército

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It’s intended to develop in students the technical knowledge skills, information technology and 
communication and personal development (organizational domain), critical thinking, analytical reasoning 
(cognitive dimension), resilience, self-control and self-confidence (emotional dimension), teamwork 
(leadership dimension), communication (dimension of leadership/influence) and physical fitness (physical 
dimension), through the combined effect between teaching methodology, assessment methodology and 
syllabus, aiming the following Learning Objectives (LO) :
LO1 - Assess the key elements in the learning process;
LO2 - Integrate learning theories;
LO3 - Apply models of teaching strategies;
LO4 - Identify the key components of a teaching strategy;
LO5 - Knowing the stage of the pedagogic process;
LO6 - Analyze the knowledge of the teaching-learning process within Army’s Physical Education training.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 – Processo Pedagógico Ensino Aprendizagem;
CP2 – Conceito de Ensino, Conceito de Aprendizagem e teorias;
CP3 – Estilos de Ensino
CP4 – A Unidade Curricular e a Lição como unidade pedagógica;
CP5 – Fases do Processo Pedagógico;
CP6 – Preparação e planeamento da lição;
CP7 – Conduta e Avaliação.

6.2.1.5. Syllabus:
PC1 – Pedagogical Teaching Learning Process;
PC2 – Concept of Teaching, Learning Concepts and theories; 
PC3 –Teaching Styles;
PC4 –The curricular unit and lesson as a pedagogical unit;
CP5- Phases of Educational Process;
CP6 - Preparation and lesson planning; 
CP7 - Conduct and Evaluation.

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

CP1 – OA1
CP2 – OA2, OA3, OA4
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CP3 – OA3, OA4
CP4 – OA5
CP5 – OA5
CP6 – OA6
CP7 – OA6

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
PC1 – LO1
PC2 – LO2, LO3, LO4
PC3 – LO3, LO4
PC4 – LO5
PC5 – LO5
PC6 – LO6
PC7 – LO6

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia de ensino:
- Organização e sistematização da informação, seguindo a abordagem da resolução de problemas e 
pesquisa de conceitos
- Prática da argumentação, preparada através da apresentação de temas pré-definidos
- Ensino prático através de trabalho de campo (Prática Pedagógica)
- Elaboração e Redacção de Trabalhos escritos
- Prática de Trabalho em grupo
- Desenvolvimento e consolidação da prática de pesquisa bibliográfica
Avaliação:
- Participação nas sessões em quantidade e em qualidade (prática pedagógica) (30%)
- Teste escrito individual (30%)
- Trabalho de Pesquisa de Grupo (25%)
- Exposição Oral do Trabalho de Grupo (15%) 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies:
- Organization and information systematization, depending on the approach to solving problems and 
research concepts 
- Argumentation Practice, prepared by delivering pre-defined themes 
- Practical education through fieldwork (Teaching Practice) 
- Preparation and Drafting of written work 
- Working Group 
- Development and consolidation of practice literature
Evaluation methodologies:
- Participation in work class (teaching practice) (30%) 
- Written Individual test (30%) 
- Job Search Group (25%) 
- Oral presentation of Group Work (15%)

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

Discussão dirigida: OA1, OA2, OA4, OA5
Prática Pedagógica: OA3, OA6
Análise do trabalho de prática pedagógica (trabalho de observação): OA3, OA4, OA6
Elaboração de um trabalho de investigação: OA6
Exposição oral dos alunos: OA2, OA4, OA5

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Oriented discussion: OA1, OA2, OA4, OA5 
Teaching Practice: OA3, OA6 
Analysis of teaching practice (observational work): OA3, OA4, OA6 
Job search Group: OA6 
Oral presentation: OA2, OA4, OA5

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
EXÉRCITO PORTUGUÊS, (2002); “Regulamento de educação física do Exército” Comando da Instrução do 
Exército.
PIÉRON, M., (1996); “Formação de professores – aquisição de técnicas de ensino e supervisão 
pedagógica”, Edições FMH: Lisboa.
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Mapa X - N311 Topografia I 

6.2.1.1. Unidade curricular:
N311 Topografia I 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Manuel da Silva Caravela - 60 TC ( 4 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

OA1 – Identificar as ciências que se relacionam com a Topografia
OA2 – Identificar conceitos ou elementos de Geodesia
OA3 – Identificar conceitos ou elementos de Cartografia
OA4 – Identificar conceitos ou elementos de Topografia
OA5 – Identificar conceitos ou elementos de Fotogrametria
OA6 – Identificar conceitos ou elementos de Deteção Remota
OA7 – Identificar conceitos ou elementos de Astronomia
OA8 – Utilizar as Cartas Militares maximizando a totalidade das ferramentas nelas incluídas
OA9 – Conhecer a Informação Geográfica Nacional

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
OA1 - Identify the sciences that are related with Topography
OA2 - Identify concepts or elements of Geodesy
OA3 - Identify concepts or elements of Cartography
OA4 - Identify concepts or elements of Topography
OA5 - Identify concepts or elements of Photogrammetry
OA6 - Identify concepts or Remote Detection elements
OA7 - Identify concepts or elements of Astronomy
OA8 - Use Military Maps maximizing all the tools included in 
OA9 - Knowing the National Geographic Information

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP 1 – Visão geral das diversas ciências relacionadas com a Topografia e como se interrelacionam
CP2 – Noções gerais de Geodesia
CP3 – Elementos de Cartografia
CP4 – Topografia
CP5 – Elementos de Fotogrametria e Deteção Remota
CP6 – Elementos de Astronomia
CP7 – A Informação Geográfica Nacional

6.2.1.5. Syllabus:
CP 1 - Overview of the various sciences related to topography and how they interrelate
CP2 - General notions of Geodesy
CP3 - Mapping Elements
CP4 - Topography
CP5 - Photogrammetry and Remote Detection Elements
CP6 - Astronomy Elements
CP7 - The National Geographic Information

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

CP1: OA1 – OA2 – OA3 – OA4 – OA5 – OA6 – OA7
CP2: OA2 – OA7 – OA8 – OA9
CP3: OA2 – OA3 – OA4 – OA8
CP4: OA3 – 0A4 – OA5 – OA8 – OA9
CP5: OA4 – OA5
CP6: OA2 – OA3 - OA4 – OA7
CP7: OA3 – OA4 – OA8 – OA9
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
CP1: OA1 – OA2 – OA3 – OA4 – OA5 – OA6 – OA7
CP2: OA2 – OA7 – OA8 – OA9
CP3: OA2 – OA3 – OA4 – OA8
CP4: OA3 – 0A4 – OA5 – OA8 – OA9
CP5: OA4 – OA5
CP6: OA2 – OA4 - OA6
CP7: OA3 – OA4 – OA7 – OA8

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conceitos são expressos em sessões teóricas, e sempre que aplicáveis, são depois materializados em 
ferramentas de análise da informação e resolução de problemas propostos em sessões práticas, em que 
os cadetes-alunos ganham protagonismo crescente.
A exposição, a demonstração, o estudo de casos e o trabalho de grupo são os processos pedagógicos 
preferencialmente utilizados.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The concepts are expressed in theoretical sessions, and when applicable, they are materialized in analysis 
tools of information and problem solving proposed in practical sessions, in which the cadet-students gain 
growing importance.
Lecture, demonstration, case studies and group work are the pedagogical processes preferably used.

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

OA1 – exposição
OA2 – exposição
OA3 – exposição e demonstração
OA4 – exposição, demonstração, estudo de casos e trabalho de grupo
OA5 – exposição, demonstração e estudo de casos
OA6 – exposição
OA7 – exposição e demonstração
OA8 – demonstração, estudo de casos e trabalho em grupo
OA9 – exposição

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
OA1 - lecture
OA2 - lecture
OA3 - lecture and demonstration
OA4 - lecture, demonstration, case studies and group work
OA5 - lecture, demonstration and case studies
OA6 - lecture
OA7 - lecture and demonstration
OA8 - demonstration, case studies and group work
OA9 - lecture

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ALVES, TCor Engª Deus; CRUZ, TCor Artª Sousa; NORTE, TCor Artª Guerreiro. (1988) Topografia – 
Volumes I e II, Lisboa, Academia Militar
INSTITUTO GEOGRÁFICO DO EXÉRCITO. (2000) Noções Gerais de Geodesia, Lisboa, Instituto Geográfico 
do Exército
SERVIÇO CARTOGRÁFICO DO EXÉRCITO. (s.d.) Noções Elementares de Geodesia, Lisboa, Serviço 
Cartográfico do Exército
ALBUQUERQUE, Major e Engº Geógrafo Gilberto C. (1980) Noções Gerais de Geodesia, Lisboa, Serviço 
Cartográfico do Exército
INSTITUTO GEOGRÁFICO DO EXÉRCITO. (2004) Sistemas de Referenciação, Lisboa, Instituto Geográfico 
do Exército
DIRECÇÃO DA ARMA DE ARTILHARIA. (1980) MC 20-120 – Topografia, Lisboa. Estado-maior do Exército
CASACA, João; MATOS, João; BAIO, Miguel. (2005) Topografia Geral, Lisboa, LIDEL
MATOS, João. (2001) Fundamentos de Informação Geográfica, Lisboa, LIDEL

Mapa X - M131 Tática Geral e Operações Militares I

6.2.1.1. Unidade curricular:
M131 Tática Geral e Operações Militares I
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6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Manuel Nunes Maio Rosa 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

OA1–Explicar e distinguir conceitos base na área da Tática e Operações Militares(OP)
OA2–Explicar e relacionar os conceitos de Guerra, Tática e OP com os Níveis da Guerra, os Elementos 
Essenciais da Tática, Princípios da Guerra e das Operações Terrestres
OA3–Explicar, desenvolver e aplicar o contexto das Operações Terrestres; em particular os conceitos de 
Operações em todo o Espectro, a Abordagem pela Guerra da manobra, Armas Combinadas e Potencial de 
Combate, bem como a Organização e Sincronização do Campo de Batalha
OA4–Identificar e aplicar as diferentes Funções de Combate relacionando-as com as Unidades Táticas e os 
Elementos Essenciais da Tática
OA5–Identificar e explicar os Fundamentos das Operações Ofensivas, bem como a sua tipologia
OA6–Reconhecer e identificar a Doutrina Defensiva do Inimigo Genérico Tipo A
OA7–Identificar e explicar os Fundamentos das Operações Defensivas, bem como a sua tipologia
OA8–Reconhecer e identificar a Doutrina Ofensiva do Inimigo Genérico Tipo A

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
OA1-explain and distinguish basic concepts in the field of Tactical and Military Operations (OP)
OA2, explain and relate the concepts of War, Tactics and OP with War levels, the Essential Elements of 
Tactical Principles of War and Land Operations
OA3-Explain, develop and apply the context of Land Operations; in particular the concepts of operations 
across the spectrum, the approach by the War of maneuver, Combined Arms Combat and potential as well 
as the organization and synchronization of Battlefield
OA4-Identify and apply different combat functions relating them to the Tactical Unit and the Essential 
Elements of Tactics
OA5-Identify and explain the fundamentals of offensive operations, as well as their typology
OA6-Recognize and identify the Doctrine defensive Enemy Generic Type A
OA7-Identify and explain the Fundamentals of Defensive Operations, as well as their typology
OA8-Recognize and identify the offensive doctrine of the enemy Generic Type A

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 – Apresentação e orientação. Operações Militares
CP2 – Operações Terrestres
CP3 – Funções de Combate
CP4 – Apresentação de textos de referência
CP5 – Operações Defensivas
CP6 – Operações Ofensivas

6.2.1.5. Syllabus:
CP1 - Presentation and orientation. Military operations
CP2 - Land Operations
CP3 - Combat Roles
CP4 - Presentation of reference texts
CP5 - Defensive Operations
CP6 - Offensive Operations

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

CP1 – OA1; OA2
CP2 – OA3
CP3 – OA4;
CP4 – OA1; OA2; OA3; OA4; OA5; OA6; OA7; OA8; OA9
CP5 – OA7; OA8
CP6 – OA5; OA6

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
CP1 – OA1; OA2
CP2 – OA3
CP3 – OA4;
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CP4 – OA1; OA2; OA3; OA4; OA5; OA6; OA7; OA8; OA9
CP5 – OA7; OA8
CP6 – OA5; OA6

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
ME1 – Método expositivo (lição/palestra com possibilidade de interação com os discentes) 
ME2 – Método ativo (resolução de problema de índole prática/abordagem de situações práticas) 
ME3 - Método interrogativo (formulação de questões/discussão dirigida) ou da descoberta guiada.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
ME1 - expository method (lesson / lecture with the possibility of interaction with the students)
ME2 - active method (problem solving practical nature / approach of practical situations)
ME3 - Interrogative method (formulation of questions / directed discussion) or guided discovery.

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

A coerência que se pretende demonstrar reforça-se, quer com a utilização dos instrumentos de avaliação, 
quer com o estipulado no planeamento da própria Unidade Curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The coherence that aims to demonstrate reinforces either with the use of assessment tools, or with the 
provisions of planning of the course.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ACADEMIA MILITAR(2014), Gabinete de Tática de Cavalaria, ME 00-41-00 Planeamento e Comando nas 
Pequenas Unidades
ACADEMIA MILITAR(2011), Departamento de Ciências e Tecnologias Militares, Apontamentos, A Doutrina 
Inimigo Genérico (Tipo A)-Operações Ofensivas e Defensivas
ADP 6-0(2012), Mission Command
EP(2010), Estudo do Espaço de Batalha Pelas Informações (IPB), PDE 2-09-00, Exército Português, Lisboa
EP(2010), Abreviaturas Militares, PDE 0-18-0, Exército Português, Lisboa
EP(2010), Sinais Convencionais Militares, PDE 0-19-00, Exército Português, Lisboa
EP(2011), Operações de Apoio Paz-Táticas, Técnicas e Procedimentos, PDE 3-65-00, Exército Português, 
Lisboa
EP(2012), Operações, PDE 3-00, Exército Português, Lisboa
EP(2015), Tática das Operações de Combate, PDE 3-01, Volume I, Exército Português, Lisboa
FM 3-24(2014), Insurgencies and Countering Insurgencies
FM 5-00(2010), Operational Process
SUN TZU(2011), A Arte da Guerra, Texto Editores, Lisboa
TC 7-100(2010), Hybrid Threat

Mapa X - H241 Sociologia Militar

6.2.1.1. Unidade curricular:
H241 Sociologia Militar

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
David Miguel Pascoal Rosado - 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

OA1. Compreender a construção do conhecimento em Sociologia e Sociologia Militar
OA2. Enquadrar relações entre sociedade civil, profissão e instituição militar
OA3. Identificar padrões de cultura na profissão e instituição militar, e nas outras profissões e instituições
OA4. Analisar processos de identificação entre sociedade civil e instituição castrense
OA5. Reconhecer nas Forças Armadas dinâmicas de socialização, integração e exclusão, com implicações 
na representatividade, identificação e legitimidade
OA6. Compreender o alcance da gestão de recursos humanos na instituição castrense e os reflexos nos 
processos de tomada de decisão e na eficiência organizacional
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OA7. Reconhecer fundamentos e consequências dos processos de profissionalização nas Forças 
Armadas
OA8. Identificar inferências dos níveis de privatização do sector militar, na reflexão sobre o Poder e o 
Estado
OA9. Analisar as forças militares nos cenários de conflito, relevando tipos de ameaças e suas 
consequências

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
OA1. Understand the construction of knowledge in Sociology and Sociology Military
OA2. Frame relations between civil society and professional military institution
OA3. Identify patterns of culture in the profession and military institution, and in other professions and 
institutions
OA4. Analyze processes of identification between civil society and institution castrense
OA5. Recognizing the dynamic military socialization, integration and exclusion, with implications for 
representation, identification and legitimacy
OA6. Understand the scope of human resource management in castrense institution and reflections in 
decision-making processes and organizational efficiency
OA7. Recognize grounds and consequences of the professionalization process in the military
OA8. Identify inferences from privatization levels of the military, in thinking about the power and the state
OA9. Analyze military forces in conflict scenarios, emphasizing types of threats and their consequences

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1: Sociologia e Sociologia Militar: Clássicos e Contemporâneos; Instituição Castrense e Profissão 
Militar; Investigação Científica.
CP2: Sociedade e Instituição Castrense: Estado, Ideologias e Poder; Guerra e Polemologia; Relações 
Civis-Militares.
CP3: Profissão Militar e Contexto Social: Cidadania, Profissionalização Militar e Agentes de Proteção Civil; 
Condição Militar, Família Militar e Associativismo Militar.
CP4: Forças Armadas, Diversidade Social e Minorias: Discriminação e Legitimidade; Socialização, 
Integração e Exclusão; Interação Social e Vida Militar.
CP5: Forças Armadas e Media: Imagem, Prestígio e Valorização Social; Mediatização e Condicionamento 
Operacional; Opinião Pública, Grupos de Interesses e de Pressão.
CP6: Desafios da Modernidade: Globalização e Conflitualidade; Privatização na Defesa e na Segurança; 
Legitimação e Perda de Poder dos Estados.
CP7: Problemáticas Emergentes: Outras Missões de Interesse Público; Forças Armadas como Factor de 
Mudança Social.

6.2.1.5. Syllabus:
CP1:Sociology and Sociology of the Military: Classic and Contemporary; Institution and the Military Armed 
Forces; Scientific Research
CP2:Society and the Military Institution: State, Ideologies and Power; War and peace and conflict studies; 
Civil-Military Relations
CP3:Armed Forces and Social Context: Citizenship, Military Professionalization and Civil Protection 
Agents; Military, Military Condition, Military Family and Military Associations
CP4:Armed Forces, Social Diversity and Minorities: Discrimination and Legitimacy; Socialization, 
Integration and Exclusion; Social Life and Military Interaction
CP5:Armed Forces and Media: Image, Status and Social Valuation; Media Coverage and Operational 
Conditioning; Public Opinion, Interest Groups and Pressure
CP6:Challenges of Modernity: Globalization and Conflict; Privatization in Defense and Security; 
Legitimation and the United Power Loss
CP7:Emerging Issues: Other Missions of Public Interest; Armed forces as Factor of Social Change

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

a. Os conteúdos programáticos da UC estão estruturados de modo a promover a aquisição e o 
desenvolvimento das competências propostas nos objectivos de aprendizagem; 
b. Os vários temas abordados na UC seguem uma sequência lógica, que associa, sempre que possível e 
adequado, a componente teórica à componente prática;
c. Parte-se de um essencial enquadramento teórico à área de conhecimento adstrita, sendo que depois se 
procede ao aprofundamento dos outros conteúdos programáticos da UC, de forma sequencial, mas 
concorrente, permitindo-se, nesse ensejo, a ligação e a complementaridade entre conteúdos;
d. Correlação entre Conteúdos Programáticos (CP) e Objectivos de Aprendizagem (OA): CP1 - OA1; AO3 | 
CP2 – OA2; OA4 | CP3 – OA5; OA6; AO7 | CP4 – OA3; OA4; OA6 | CP5 – OA3; OA4; OA9 | CP6 – OA8; OA9 | 
CP7 – OA9.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
a. The programming of the UC contents are structured to promote the acquisition and development of 
skills in the proposed learning objectives;
b. The various topics covered at UC follow a logical sequence, which links whenever possible and 
appropriate, the theoretical to the practical component;
c. Part is an essential theoretical framework for enrolled knowledge area, and then proceeds to deepen the 
other syllabus of the UC, sequentially, but concurrent allowing yourself in this opportunity, lead and 
complementarity between content;
d. Correlation Program Contents (CP) and Learning Objectives (OA): CP1 - OA1; AO3 | CP2 - OA2; OA4 | 
CP3 – OA5; OA6; AO7 | CP4 - OA3; OA4; OA6 | CP5 - OA3; OA4; OA9 | CP6 - OA8; OA9 | CP7 - OA9.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Leccionação de carácter teórico-prático e em orientação tutorial. São utilizados os seguintes métodos 
pedagógicos: Método Expositivo; Método Demonstrativo; Método Interrogativo; Método Activo.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching of theoretical and practical and tutorials. Use the following teaching methods: Expository 
Method, Method Statement; Interrogative Method, Method Assets.

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

a. A apresentação e análise dos vários pontos do programa respeita uma sequência equilibrada pela 
associação do carácter teórico-prático com a orientação tutorial dos Trabalhos de Investigação de Grupo 
(TIG); 
b. Os métodos pedagógicos aplicados na UC (Método Expositivo, Método Demonstrativo, Método 
Interrogativo e Método Activo) são concorrentes com os objectivos gerais e específicos da UC, permitindo-
se leccionar com consistência todos os conteúdos programáticos da UC;
c. As metodologias de ensino utilizadas na UC conferem a necessária adequabilidade para uma 
aprendizagem consistente e esclarecedora, o que permite posteriormente uma avaliação de 
conhecimentos rigorosa e objectiva.
d. Metodologias de Ensino (predominância) – Objectivos de Aprendizagem: Método Expositivo – OA1; 
OA2; OA3; OA4 | Método Demonstrativo – OA5; OA6 | Método Interrogativo – OA7 | Método Ativo – OA8; 
OA9

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
a. The presentation and analysis of the various points of the program regards a balanced result for the 
association of theoretical and practical tutorials with the Research Group Works (TIG);
b. The teaching methods applied in the UC (Expository Method, Statement Method, Interrogative Method 
and Active Method) are competing with the general and specific objectives of the UC, allowing yourself 
consistently teach all the syllabus of UC;
c. The teaching methodologies used in UC give the necessary fitness for a consistent and insightful 
learning, which then allows an assessment of rigorous and objective knowledge.
d. Teaching methodologies (prevalence) - Learning Objectives: Expository Method - OA1; OA2; OA3; OA4 | 
Statement Method - OA5; OA6 | Interrogative Method - OA7 | Active Method - OA8; OA9

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BALTAZAR, M. (2005). As Forças Armadas Portuguesas: desafios numa sociedade em mudança, Casal de 
Cambra, Caleidoscópio
CAFORIO, Giuseppe (Ed.) et al. (2006). Handbook of the Sociology of the Military, New York, Springer
CARREIRAS, H. (2006). Gender and the Military: Women in the Armed Forces of Western Democracies, 
London, Routledge
COBRA, J. (2012). Sociologia Militar, Lisboa, Diário de Bordo
FORSTER, A. (2005). Armed Forces and Society in Europe, London, Palgrave Macmillan
HUNTINGTON, S. (1972). The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations, 
Cambridge, Harvard University Press
JANOWITZ, M. (1971). The Professional Soldier: A Social and Political Portrait, New York, A Free Press 
Paperback
MOSKOS, C. & Wood, F. (1988). The Military: More Than Just a Job?, London, Pergamon-Brassey’s
PAIVA, A. (2014). Pensamento Sociológico: Uma Introdução Didática às Teorias Clássicas, Lisboa, Pactor

Mapa X - N112 Matemática Geral II

6.2.1.1. Unidade curricular:
N112 Matemática Geral II
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6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Filipe José Loureiro Lopes Papança - 75 TC ( 5 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

Na área das competências específicas da Matemática, o aluno, após aprovação na unidade curricular, 
deverá possuir a capacidade de:
a. Dominar os conceitos de Cálculo Integral em R e Cálculo Diferencial em R2.
b. Aplicar os conceitos abordados nesta unidade curricular na resolução de problemas.
c. Demonstrar capacidades de reflexão, cálculo e raciocínio dedutivo.
Na área das competências genéricas, a metodologia de ensino deve possibilitar condições para o 
aparecimento desejável das seguintes competências:
a. Capacidade de resolução de problemas;
b. Capacidade de decidir;
c. Recolher, analisar e combinar informação de diversas fontes;
d. Ter sentido crítico e auto-crítico, de forma construtiva e oportuna;
e. Trabalhar em grupo de forma independente e integrada;
f. Saber investigar/pesquisar;
g. Adaptar-se a novas situações (ter capacidade de transferir os conceitos);
h. Produzir novas ideias/abordagens (ter criatividade);
i. Ter preocupação com a qualidade.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In the area of   specific skills of mathematics, the student, after approval in the course, you must have the 
ability to:
a. The. Master the concepts of integral calculus in R and differential calculus in R2.
b. Apply the concepts covered in this course in problem solving.
c. Demonstrate reflection capabilities, calculation and deductive reasoning.
In the area of   generic skills, teaching methodology should enable conditions for the desirable appearance 
of the following skills:
a. The. Problem solving ability;
b. Ability to decide;
c. Collect, analyze and combine information from different sources;
d. Be critical and self-critical sense, in a constructive and timely manner;
and. Working in a group of independent and integrated manner;
f. Knowing investigate / research;
g. Adapt to new situations (be able to transfer concepts);
h. Produce new ideas / approaches (be creative);
i. Have concern for quality.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Cálculo Integral
a. Primitivas.
b. Áreas.
c. Integração numérica.
d. Integração por substituição.
e. Integração por partes.
f. Integrais de funções racionais. 

Funções em Rⁿ
a. Domínio, limites e continuidade.
b. Derivadas parciais. 
c. Diferenciais. 
d. Regra da cadeia. 
e. Derivadas direccionais e gradiente. 
f. Planos tangentes e rectas normais.
g. Extremos de funções.
h. Volumes.
i. Comprimentos de linha.
j. Multiplicadores de Lagrange.

6.2.1.5. Syllabus:
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Integral Calculus
a. Primitives.
b. Areas.
c. Numerical integration.
d. Integration by substitution.
e. Integration by parts.
f. Integrals of rational functions.
Functions in R ⁿ
a. Domain, limits and continuity.
b. Partial derivatives.
c. Differentials.
d. Chain rule.
e. Directional derivative and gradient.
f. Tangent planes and normal lines.
g. Extremes of functions.
h. Volumes.
i. Line lengths.
j. Lagrange multipliers.

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

De acordo com os objectivos na área das competências específicas da Matemática, o aluno, após 
aprovação na unidade curricular, deverá possuir a capacidade de:
a. Dominar os conceitos de Cálculo Integral em R e Cálculo Diferencial em R2.
b. Aplicar os conceitos abordados nesta unidade curricular na resolução de problemas.
c. Demonstrar capacidades de reflexão, cálculo e raciocínio dedutivo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
According to the objectives in the area of specific skills of mathematics, the student, after approval for the 
course, must have the ability to:

a. Mastering the concepts of Calculus Integral Calculus in R and R2.
b. Apply the concepts covered in this course in problem solving.
c. Demonstrate skills of reflection, calculation and deductive reasoning.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica com exemplos e contra-exemplos motivadores, complementada com a resolução de 
exercícios em sala, e trabalhos práticos. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical explanation with motivating examples and counter-examples, and exercise resolution at the 
classroom, and practical Works outside the classroom.

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

O programa e objetivos exigem do estudante um sólido conhecimento dos princípios básicos de Cálculo. 
Este conhecimento é atingido através de uma introdução teórica sólida das ferramentas e das suas 
propriedades, e duma aplicação contínua em exercícios e trabalhos práticos que permitem ao cadete 
assimilar as noções estudadas e apresentar as dúvidas que possam surgir. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The program and objectives demand from the student a solid comprehension of the fundamentals of 
calculus. This comprehension is achieved with a solid theoretical introduction of the tools and its 
properties in the theoretical lessons, and a continuous application with the exercises and practical Works, 
which allow the assimilation of new notions and to present any doubt that might arise.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Apostol, T. M. (1996). Calculus. (s.l.). Blaisdell Publishing Co. 
Ferreira, J. C. (1987). Introdução à análise matemática. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Piskounov, N. (2000). Cálculo diferencial e integral. Porto: Lopes da Silva Editora.
Sarrico, C. (1997). Análise matemática. Lisboa: Gradiva.
Spivak, M. (1967). Calculus. London: W. A. Benjamin Inc.
Swokowski, E. (1995). Cálculo com geometria analítica. (s.l.). Makron Books.
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Mapa X - E316 Sistemas Computacionais e de Comunicação 

6.2.1.1. Unidade curricular:
E316 Sistemas Computacionais e de Comunicação 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Silvestre Serra da Silva - 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

Obter os conhecimentos necessários à compreensão dos modos de funcionamento dos sistemas 
computacionais e serviços associados. Os alunos devem percepcionar a cadeia de conhecimento desde a 
computação pessoal, até aos fundamentos da computação em rede e serviços disponíveis, de forma a 
atingir os seguintes Objetivos de Aprendizagem (OA):
OA1 - Conhecer as características e configurações típicas do computador. Reconhecer componentes de 
um computador e montagem de computador pessoal.
OA2 - Conhecimento e domínio na Instalação de Sistemas Operativos. Utilização das suas funções 
básicas.
OA3 - Familiarização com as principais ferramentas usadas na internet. Desenvolvimento de websites 
(sítios na internet) e sua publicação.
OA4 - Familiarização com as redes de computadores e os seus protocolos.
OA5 - Compreender os sistemas de segurança informáticos e suas vulnerabilidades.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Obtain the necessary knowledge to understand the operation modes of computer systems and associated 
services. Students must perceive the chain of knowledge from personal computing, to the computing 
fundamentals and available network services in order to achieve the following Learning Objectives (LO):
LO1 - Know the characteristics and typical computer configurations. Recognizing components of a 
computer
and assembly a personal computer.
LO2 - Knowledge and expertise in Installing operating systems. Use of its basic functions.
LO3 – Understand of the main tools used on the Internet. Developing websites (internet sites) and its 
publication.
LO4 - knowledge about computer networks and its protocols.
LO5 - Understand the computer security system and their security vulnerabilities.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 – Computadores: Noções de hardware e software. História da evolução dos computadores. Estrutura 
básica e funcionamento de um computador.
CP2 – Sistemas Operativos: Estrutura de um sistema operativo. Interação utilizador/computador. GUI e 
modo texto. Conceitos de Shell, sistemas de ficheiros. Códigos binários, ASCII, Unicode. Representação 
octal e hexadecimal. 
CP3 – Internet e Serviços: Fundamentos e serviços disponíveis, correio electrónico, terminal virtual, 
transferência de ficheiros, comunicação em tempo real, redes sociais. World Wide Web – WWW. Criação 
de páginas HTML simples.
CP4 – Redes de Computadores: Tipos e topologias de rede. Camadas do modelo OSI e TCP/IP. Protocolos 
físicos: Ethernet, WIFI, 3G/4G, ADSL. TCP/IP. Endereçamento IP. Protocolos HTTP, DHCP, resolução de 
nomes (DNS).
CP5 – Segurança de redes informáticas: Malware. Ameaças, vulnerabilidades e políticas de segurança. 
Criptografia e assinatura digital, certificados. Antivirus e firewalls, zona DMZ. 

6.2.1.5. Syllabus:
PC1 - Computers: Hardware Basics and software. History of the evolution of computers. Basic structure 
and operation of a computer.
PC2 - Operating Systems: Structure of an operating system. User interaction / computer. GUI and text 
mode. Shell concepts, file systems. Binary codes, ASCII, Unicode. Octal and hexadecimal representation.
PC3 - Internet and Services: Fundamentals and services, e-mail, virtual terminal, file transfer, real-time 
communication, social networking. World Wide Web - WWW. Basic construction of HTML pages.
PC4 - Computer Networks: Types and network topologies. Layers of the OSI and TCP / IP model. Physical 
protocols: Ethernet, WiFi, 3G / 4G, ADSL. TCP / IP. IP address. HTTP, DHCP, name resolution (DNS).
PC5 - Security of computer networks: Malware. Threats, vulnerabilities and security policies. Encryption 
and digital signature certificates. Antivirus and firewalls, DMZ zone.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

CP1 – OA1
CP2 – OA2
CP3 – OA3
CP4 – OA4
CP5 – OA5 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
PC1 – LO1
PC2 – LO2
PC3 – LO3
PC4 – LO4
PC5 – LO5

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo e explicativo com recurso à projeção de slides.
Método intuitivo com a demonstração de casos teóricos / práticos e resolução de problemas.
Métodos ativos com trabalhos de grupo.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expository and explanatory methods using the slide projection.
Intuitive method with demonstration of theoretical / practical cases and solving exercises.
Active methods with group work.

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

A metodologia seguida inclui a transmissão de conhecimentos teóricos e práticos aos alunos sendo estes 
depois avaliados pelo conhecimento que obtêm desta informação assim como pela utilização teórica desta 
informação em novas situações. Para esta metodologia ser coerente e abrangente com os objetivos e 
ainda com o programa da unidade curricular, ao longo das aulas estes conhecimentos são aplicados em 
exemplos práticos assim como em trabalhos práticos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology includes the transmission of knowledge to the students which are then evaluated by the 
knowledge acquired as well as the theoretical use of this information in new situations. For this 
methodology to be consistent with the objectives and with the program of the curricular unit, during 
classes this knowledge is applied to practical examples as well as practical work.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Boavida, F. (2011) Administração de Redes Informáticas. Lisboa: FCA - Editora Informática.
• Cirone, A. & Morais, A. (2003) Redes de Computadores - da Ethernet à Internet. Lisboa: Erica.
• Figueiredo, B. (2004) Web Design: Estrutura, Concepção e Produção de Sites Web. Lisboa: FCA - Editora 
Informática.
• Magalhães, A. & Gouveia, J. (2011) Curso Técnico de Hardware. Lisboa: FCA - Editora Informática.
• Magalhães, A. & Gouveia, J. (2013) Redes de Computadores - Curso Completo. Lisboa: FCA - Editora 
Informática.
• Sousa, S. (2010). Tecnologias de Informação: o que são? Para que servem? Lisboa: FCA - Editora 
Informática.
• Tanenbaum, A. (2010) Sistemas Operacionais Modernos. São Paulo: Pearson.

Mapa X - I113 Inglês III

6.2.1.1. Unidade curricular:
I113 Inglês III

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Elizabete Sofia Freitas e Menezes - 45 TC (3 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
José António Matos Cercas Lopes Jacinto - 45 TC (3 TC x 15 semanas)
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6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

OA1 - Revisão, consolidação e desenvolvimento das competências linguísticas adquiridas nos semestres 
anteriores; 
OA1 - Aquisição e ampliação de conhecimentos de índole técnico-militar em língua inglesa; 
OA3 - Utilização de competências sistémicas/organizacionais e cognitivas no âmbito da língua inglesa, 
nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento de competências de comando e liderança, à 
construção de relações e à capacidade de exercer influência.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 - Review, consolidation and development of language ski l ls acquired in previous semesters;
LO2 - Acquisition and extension of military/technical nature of knowledge in English;
LO3 - Use of systemic/ organizational and cognitive ski l ls within the Engl ish language, particularly with 
regard to the development of command and leadership skills, building relationships and the ability to exert 
influence.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 - Inglês Militar: Regimento Paraquedista; Batalhão; Observador Militar; Marchar ou morrer; o 3º 
Regimento
de Blindados; Quartéis Generais Internacionais.
CP2 - Inglês Funcional: Ouvir  entrevistas; diálogos; conversas telefónicas; brifingues militares
CP3 - Inglês Funcional: Conversação  debates de classe; apresentações individuais; apresentações de
trabalho a dois; interpretação de papéis no processamento da tarefa: encontrar informação; discutir e 
chegar a
acordo sobre as prioridades; decidir sobre um curso de ação; decisões de liderança.
CP4 - Inglês Funcional: Leitura  vários tipos de texto: notas; memos; entrevistas; diálogos; notícias.
CP5 - Inglês Funcional: Escrita  descrições; notas; entrevistas; diálogos; ensaios; brifingues

6.2.1.5. Syllabus:
PC1 - Military English Parachute regiment; The battalion; Military observer; March or die; The 3rd Armored
Regiment; International HQ
PC2 - Functional English: Listening – interviews; dialogues; telephone conversations; military briefings 
PC3 - Functional Engl ish: Speaking – class debates; individual presentations; pair work presentations; 
roleplay
on task processing: finding information; discussing and agreeing on priorities; deciding on a course of 
action;
leadership decisions.
PC4 - Functional English: Reading – several types of text: notes; memos; interviews; dialogues; news.
PC5 - Functional English: Writing – descriptions; notes; interviews; dialogues; essays; briefings.

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

CP1 – OA1, OA3
CP2 – OA1, OA3
CP3 – OA1, OA2
CP4 – OA1
CP5 – OA1, OA2 e OA3

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
PC1 – LO1, LO3
PC2 – LO1, LO3
PC3 – LO1, LO2
PC4 – LO1
PC5 – LO1, LO2 e LO3

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
ME1 – exposição / demonstração de conteúdos pelo docente.
ME2 – real ização de trabalhos de grupo e de pares (diálogos). 
ME3 – Apresentações orais individuais ou em pares (demonstração).
ME4 – Discussões dirigidas (diálogos).
Avaliação contínua. O resultado terá por base o trabalho efectuado em termos das quatro competências
linguísticas: dois testes de Listening; dois teste de Reading; dois testes de Writing; uma apresentação
individual e outra em pares, para além da participação nas aulas, para a competência de Speaking. As 
notas
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serão divididas por quatro e o número obtido, representado numa escala de 0 a 20, representará a nota 
final .

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
LM1 – Oral presentations by the teacher.
LM2 – Group works and pair works.
LM3 – Oral presentations by the students (individual or in pairs).
LM4 – Class discussions.
Continuous assessment. Results will be based on functional English tasks, i .e. , results will represent the 
sum up
of the marks obtained by the student concerning the demonstration of knowledge in terms of each of the 
four
language skills and those marks will then be divided by four. The number obtained can vary from 020 and 
wi l l
represent the final mark

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

ME1 – OA1
ME2 – OA2 e OA3
ME3 – OA3
ME4 – OA3

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
LM1 – LO1
LM2 – LO2, LO3
LM3 – LO3, 
LM4 – LO3

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
MELLORCLARK, Simon e Yvonne Baker de Altamirano, Campaign 2 – Engl ish for the Mi l itary, Macmi l 
lan, 2006

Mapa X - I114 Inglês IV

6.2.1.1. Unidade curricular:
I114 Inglês IV

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José António Matos Cercas Lopes Jacinto - 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

OA1 – Adquirir e reconhecer vocabulário técnico de língua inglesa na área militar e de segurança;
OA2 – Redigir diversos tipos de textos de cariz específico militar e de segurança;
OA3 – descrever procedimentos e situações do quotidiano militar e de segurança;
OA4 – Utilizar vocabulário aprendido e/ou reconhecido para resolver situações diversas ligadas à vida 
militar;
OA5 – Demonstrar domínio do vocabulário específico adquirido.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
OA1 - Acquire and recognize English language technical vocabulary in the military and security;
OA2 - Compose different types of military specific nature of texts and security;
OA3 - describe procedures and situations of everyday military and security;
OA4 - Use vocabulary learned and / or recognized to solve different situations related to military life;
OA5 - Demonstrate specific vocabulary of the domain acquired.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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Inglês Militar
CP1 - Combatente destemido, exercícios militares (1), localizações numa base, exercícios militares (2)
CP2 – Ordens de Operações: tarefas operacionais e medidas de coordenação, termos operacionais, 
rotinas de campo
CP3 - Polícia das Nações Unidas: Crimes
CP4 - busca e salvamento em combate: helicópteros, operações aéreas, evacuação de baixas, doença e 
sintomas, lesões e primeiros socorros
CP5 - Lições aprendidas: falando sobre planos e intenções, operações de apoio à paz, ações de revisão
Inglês Funcional
Ouvir – entrevistas, diálogos, conversas telefónicas, brífingues militares
Falar - debates de classe, apresentações individuais, apresentações de grupo, desempenho papeis e 
tarefas, encontrar informação, discutir e acordar prioridades, decidir sobre uma modalidade de ação, 
decisões de liderança
Ler - vários tipos de texto, notas, memorandos, entrevistas, diálogos, notícias
Escrever – descrições, notas, entrevistas, diálogos, ensaios; brífingues 

6.2.1.5. Syllabus:
Military English
CP1 – Fearless warrior: military exercises (1); locations on a base; military exercises (2)
CP2 – Operation orders: operational tasks and coordination measures; operational terms; field routines
CP3 – United Nations Police: Crimes
CP4 – Combat search and rescue: helicopters; air operations; casualty evacuation; illness and symptoms; 
injuries and first aid
CP5 – Lessons learned: talking about plans and intentions; peace support operations; reviewing actions
Functional English
Listening – interviews; dialogues; telephone conversations; military briefings 
Speaking – class debates; individual presentations; pair work presentations; role-play on task processing: 
finding information; discussing and agreeing on priorities; deciding on a course of action; leadership 
decisions.
Reading – several types of text: notes; memos; interviews; dialogues; news.
Writing – descriptions; notes; interviews; dialogues; essays; briefings.

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

CP1 – OA1, OA3
CP2 – OA1, OA3 e OA4
CP3 – OA1, OA2 e OA5
CP4 – OA1, OA4 e OA5
CP5 – OA1, OA2 e OA3

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
CP1 – OA1, OA3
CP2 – OA1, OA3 e OA4
CP3 – OA1, OA2 e OA5
CP4 – OA1, OA4 e OA5
CP5 – OA1, OA2 e OA3

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
ME1 – Exposição / demonstração de conteúdos pelo docente.
ME2 – Realização de trabalhos de grupo e de pares (diálogos). 
ME3 – Apresentações orais individuais ou em pares (demonstração).
ME4 – Discussões dirigidas (diálogos).
Avaliação contínua. O resultado terá por base o trabalho efectuado em termos das quatro competências 
linguísticas: dois testes de Listening; dois teste de Reading; dois testes de Writing; uma apresentação 
individual e outra em pares, para além da participação nas aulas, para a competência de Speaking. As 
notas serão divididas por quatro e o número obtido, representado numa escala de 0 a 20, representará a 
nota final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
LM1 – Oral presentations by the teacher.
LM2 – Group works and pair works.
LM3 – Oral presentations by the students (individual or in pairs).
LM4 – Class discussions.
Continuous assessment. Results will be based on functional English tasks, i.e., results will represent the 
sum up of the marks obtained by the student concerning the demonstration of knowledge in terms of each 
of the four language skills and those marks will then be divided by four. The number obtained can vary 
from 0-20 and will represent the final mark.

Página 133 de 158ACEF/1516/16012 — Guião para a auto-avaliação

18-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=995079e8-dd53-19dd-fa60...



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

ME1 – OA1
ME2 – OA2, OA3 e OA5
ME3 – OA3, OA4 e OA5
ME4 – OA4 e OA5

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
LM1 – OA1
LM2 – OA2, OA3 e OA5
LM3 – OA3, OA4 e OA5
LM4 – OA4 e OA5

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- MELLOR-CLARK, Simon e Yvonne Baker de Altamirano (2006), Campaign 2 – English for the Military, 
Oxford, Macmillan.

Mapa X - N312 Topografia II 

6.2.1.1. Unidade curricular:
N312 Topografia II 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Manuel da Silva Caravela - 60 TC ( 4 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

Competências específicas a adquirir:
OA1-identificar equipamentos e acessórios a utilizar nas aplicações de Topografia;
OA2-operar os equipamentos referidos e respetivos acessórios;
OA3-conhecer os conceitos e ferramentas de cálculo das Operações Planimétricas e das Altimétricas;
OA4-conhecer os conceitos de Apoio Geodésico e Topográfico;
OA5-executar trabalhos de levantamento topográfico integrando o conjunto de “saberes” e “saber-
fazer”referidos. 
Competências genéricas a desenvolver:
OA6-capacidade de resolução de problemas;
OA7-capacidade de decidir;
OA8-recolher, analisar e combinar informação de diversas fontes;
OA9-ter sentido crítico e autocrítico, de forma construtiva e oportuna;
OA10-trabalhar em grupo de forma independente e integrada;
OA11-saber investigar/pesquisar;
OA12-adaptar-se as novas situações (capaz de transferir conceitos para novas situações);
OA13-produzir novas ideias / abordagens (criatividade);
OA14-ter preocupação com a qualidade.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Specific skills to be acquired:
OA1-identify equipment and accessories for use in Topography applications;
OA2-operate the equipment specified and respective accessories;
OA3-know the concepts and calculation tools of planimetric and altimetric operations;
OA4-know the concepts of Geodetic and Topographic Support;
OA5-perform surveying work integrating the set of "knowledge" and "know-how" mentioned.
Generic skills to be developed:
OA6-problem-solving ability;
OA7-ability to decide;
OA8-collect, analyze and combine information from different sources;
OA9-have critical and self-critical sense, in a constructive and timely way;
OA10-work together in an independent and integrated way;
OA11-know how to investigate / research;
OA12-adapt to new situations (able to transfer concepts to new situations);
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OA13-produce new ideas / approaches (creativity);
OA14-have concern for quality.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 - Instrumentos Topográficos de Campo para a medição de ângulos.
CP2 - Planimetria e Operações Planimétricas Simples.
CP3 - Altimetria e Operações de Nivelamento.
CP4 - Apoio Geodésico e Topográfico.

6.2.1.5. Syllabus:
CP1 - Field Surveying Instruments for measuring angles.
CP2 – Planimetry and Basic Planimetric Operations.
CP3 - Altimetry and Leveling Operations.
CP4 - Geodesic and Topographic Support.

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

CP1: OA1 – OA2 – OA6 – OA7 – OA8 – OA10
CP2: OA1 – OA2 – OA3 – OA4 – OA5 – OA6 – OA7 – OA8 – OA9 – OA10 – OA11 – OA12 – OA13 – OA14
CP3: OA1 – OA2 – OA3 – OA4 – OA5 – OA6 – OA7 – OA8 – OA9 – OA10 – OA11 – OA12 – OA13 – OA14
CP4: OA3 – OA4 – OA5 – OA6 – OA7 – OA8 – OA9 – OA11 – OA13

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
CP1: OA1 – OA2 – OA6 – OA7 – OA8 – OA10
CP2: OA1 – OA2 – OA3 – OA4 – OA5 – OA6 – OA7 – OA8 – OA9 – OA10 – OA11 – OA12 – OA13 – OA14
CP3: OA1 – OA2 – OA3 – OA4 – OA5 – OA6 – OA7 – OA8 – OA9 – OA10 – OA11 – OA12 – OA13 – OA14
CP4: OA3 – OA4 – OA5 – OA6 – OA7 – OA8 – OA9 – OA11 – OA13

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As sessões são de carácter teórico-prático, com enfase na prática, mas sem dispensar qualquer elemento 
teórico indispensável à consolidação das competências psico-motoras pela integral compreensão da 
teoria.
A exposição, a demonstração, o estudo de casos e o trabalho em grupo são os processos pedagógicos 
preferencialmente utilizados.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The sessions have theoretical and practical character, with emphasis in practice, but not missing any 
theoretical element indispensable to the consolidation of psycho-motor skills by full understanding the 
theory.
The exhibition, demonstration, case studies and group work are the pedagogical processes preferably 
used.

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

OA1 – exposição e demonstração
OA2 – demonstração e trabalho em grupo
OA3 – exposição, demonstração, estudo de casos e trabalho em grupo
OA4 – exposição e estudo de casos
OA5 – demonstração, estudo de casos e trabalho em grupo
OA6 – demonstração, estudo de casos e trabalho em grupo
OA7 – estudo de casos e trabalho em grupo
OA8 – estudo de casos e trabalho em grupo
OA9 – estudo de casos e trabalho em grupo
OA10 – trabalho em grupo
OA11 – demonstração, estudo de casos e trabalho em grupo
OA12 – estudo de casos e trabalho em grupo
OA13 – estudo de casos e trabalho em grupo
OA14 - estudo de casos e trabalho em grupo

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
OA1 - lecture and demonstration
OA2 - demonstration and group work
OA3 - lecture, demonstration, case studies and group work
OA4 -lecture and case studies
OA5 - demonstration, case studies and group work
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OA6 - demonstration, case studies and group work
OA7 - case studies and group work
OA8 - case studies and group work
OA9 - case studies and group work
OA10 – group work
OA11 - demonstration, case studies and group work
OA12 - case studies and group work
OA13 - case studies and group work
OA14 - case studies and group work

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Albuquerque, Major e Engº Geógrafo Gilberto, C. (1980). Noções Gerais de Geodesia. Lisboa: Serviço 
Cartográfico do Exército.
Alves, TCor Engª D., Cruz, TCor Artª S. & Norte, TCor Artª G. (1988). Topografia (Vol I e II). Lisboa: 
Academia Militar.
Casaca, J., Matos, J. & Baio, M. (2005). Topografia Geral. Lisboa: Lidel.
Direcção da Arma de Artilharia. (1988). MC 20-120 – Topografia. Lisboa: Estado-Maior do Exército.
Instituto Geográfico do Exército. (2000) Noções Gerais de Geodesia. Lisboa: Instituto Geográfico do 
Exército.
Instituto Geográfico do Exército. (2004) Sistemas de Referenciação. Lisboa: Instituto Geográfico do 
Exército.
Matos, J. (2001). Fundamentos de Informação Geográfica. Lisboa: Lidel.
Serviço Cartográfico do Exército. (s.d.). Noções Elementares de Geodesia. Lisboa: Serviço Cartográfico do 
Exército.

Mapa X - N133 Bases de Dados 

6.2.1.1. Unidade curricular:
N133 Bases de Dados 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Joaquim Olivença Galindro - 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Eduardo Jorge Martins Nunes da Silva - 30 TC ( 2 TC x 15 semanas)

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

OA1- Sistema de Gestão de Ficheiros vs Sistema de Gestão de Bases de Dados (BD)
OA2-Utilizar o Modelo Entidade - Associação (E-R: Entity Relationship);
OA3- Utilizar o Modelo Relacional de Bases de Dados;
OA4- Realizar o processo de normalização;
OA5- Efetuar a manipulação de dados, através da utilização da linguagem SQL associada a linguagens de 
programação (ex. JAVA) de modo a desenvolver aplicações que acedam a Bases de Dados relacionais;
OA6 -Efetuar a análise, desenho e implementação de uma Base de Dados (ex. Microsoft Access).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
OA1- Management System Files vs. Database Management System (BD)
OA2-Using the Entity Model - Association (ER: Entity Relationship);
OA3- Using the Relational Model of Data Bases;
OA4- Perform the standardization process;
OA5- Carrying out manipulation of data, by using the SQL language associated with programming 
languages (for example Java.) In order to develop applications that access relational databases;
OA6 -Efetuar the analysis, design and implementation of a database (eg. Microsoft Access).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP01 - Introdução aos Sistemas de Gestão de BD;
CP02 - Modelo de Dados <E – R>: Entidades-Relações (Entity Relationship);
CP03 - Modelo Relacional de BD;
CP04 - Normalização de BD;
CP05 - Linguagem SQL (Linguagem de Manipulação de Dados - DML e Linguagem de Definição de Dados - 
DDL);
CP06 - Criação de uma BD e respectivas tabelas. Relacionamentos entre tabelas. Alterar a estrutura da BD;
CP07 - Linguagens de manipulação de Dados. Construir Consultas (Criar, apagar, alterar e utilizar);
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CP08 - Integridade e Segurança de BD. 
CP09 - Construir Formulários (Criar, apagar, alterar e utilizar);
CP10 - Construir Relatórios;
CP11 - Automatização de funções utilizando VBA;
CP12 - Construir Macros. (Criar, apagar, alterar e utilizar);

6.2.1.5. Syllabus:
PC01 – Introduction to Database Management Systems
PC02 – The Entity-Relationship Model
PC03 – Database Relational Model
PC04 – Database Normalization
PC05 – Structured Query Language (Data Manipulation Language and Data Definition Language)
PC06 – Database creation and Tables creation. Tables relationship. Changing Database Structure
PC07 – Data Manipulation Language. Using Queries (Create, Delete, Change and Use)
PC08 – Database Security and Integrity
PC09 – Using Forms (Create, Delete, Change and Use)
PC10 – Using Reports (Create, Delete, Change and Use)
PC11 – Functions Automating Using VBA (Visual Basic for Applications)
PC12 – Using Macros (Create, Delete, Change and Use)

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

OA1-CP 1
OA2 -CP 2, 6
OA3-CP 3, 6
OA4-CP 4, 6
OA5 -CP 5, 7, 9
OA6 -CP 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
LO1-PC 1
LO2-PC 2, 6
LO3 -PC 3, 6
LO4 -PC 4, 6
LO5-PC 5, 7, 9
LO6 -PC 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
a. O ensino tem uma orientação essencialmente prática, com o recurso sempre que pertinente ao estudo 
de casos concretos e em cuja discussão será solicitada a participação dos discentes.
b. Exposição teórica complementada com a realização de trabalhos práticos, sempre que possível em 
laboratório.
c. O ensino baseia – se fundamentalmente nos seguintes aspetos:
- O método pedagógico utilizado é o afirmativo / expositivo e demonstrativo.
- As técnicas pedagógicas utilizadas são a demonstração, o estudo de casos, a discussão de grupos e a 
simulação.
- As aulas serão teóricas – práticas com a duração de três horas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
a. The teaching has an orientation essentially practical, with recourse where relevant to the case studies 
and the discussion of which prompted the participation of students.
b. Theoretical analysis complemented by practical work whenever possible in the laboratory.
c. The teaching is based primarily in the following aspects:
- The educational method used is afirmative / expository and demonstrative.
- The teaching techniques used are the demonstration, case studies, groups discussion and simulation.
- The classes will be theoretical - practical with a duration of three hours.

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

Método Afirmativo / Expositivo e Demonstrativo: OA1 a OA5
Discussão de Grupo - Exposição Oral dos Alunos: OA6

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Method Affirmative / Expository and Demonstration: LO1 to LO5
Group Discussion - Student Oral Exposure: LO6
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke (2002), Database Management Systems, McGraw Hill.
• José Luís Pereira (1998). Tecnologia de Bases de Dados, 3ª Edição, FCA.

Mapa X - N211 Física

6.2.1.1. Unidade curricular:
N211 Física

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Silvestre Serra da Silva - 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Rui Manuel de Almeida Ferreira - 75 TC ( 5 TC x 15 semanas)

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

Desenvolvimento e utilização de processos de raciocínio lógico. No fim da cadeira o cadete deve 
compreender os conceitos da mecânica e saber aplicá-los na análise de situações concretas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Development and use of logical thought processes. At the end of the chair cadet must understand the 
mechanical concepts and how to apply them in the analysis of concrete situations.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Introdução e revisão de alguns conceitos matemáticos. 
2 Cinemática da partícula
3 Os princípios da Mecânica
4 Teoremas de conservação
5 Dinâmica do corpo rígido 

Trabalhos laboratoriais 

6.2.1.5. Syllabus:
1 Introduction and review of some mathematical concepts.
2 Kinematics of the particle.
3 The Principles of Mechanics.
4 Conservation Theorems.
5 Rigid Body Dynamics
Laboratorial Sessions

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

Os conteúdos programáticos abordam as áreas de Física que compõem os objetivos da UC.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus covers the area of study in the unit’s objectives.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Uma mistura de exposição teórica com a resolução de exercícios, consolidado pela resolução de 
exercícios depois das aulas. Os conceitos são explicitados com o recurso a demonstrações e, sempre que 
possível, com aplicações diretas de utilização da Mecânica a situações encontradas na vida do cadete – 
quer na parte militar, quer na parte civil.
Avaliação: 2 testes escritos ao longo do semestre, combinado com a avaliação contínua dos cadetes na 
forma de trabalhos laboratoriais e resolução de exercícios.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
A mixture of theoretical presentations with exercises, reinforced by the exercises that are solved by the 
cadets outside the direct-contact lessons. The concepts are explained via direct application of Mechanics 
in day-to-day situations.
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Evaluation: 2 written tests during the term, combined with an evaluation of the cadets in the form of 
laboratorial sessions and resolution of exercises.

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

Para conseguir resolver os exercícios propostos os cadetes têm que aplicar corretamente as Leis da 
Física.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In order to resolve the proposed exercises the cadets have to apply the correct Laws of Physics to the 
problems.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ferreira, R. Introdução à Mecânica (apontamentos da cadeira).
Eiseberg, R. M. & Lerner, L. S. (1982). Física: Fundamentos e Aplicações, vols. 1, 2. McGraw-Hill do Brasil, 
Rio de Janeiro.
Feynman R. P., Leighton R B. & Sands, M. (2005). Feynman Lectures on Physics: The Definitive and 
Extended Edition, 4 Volume Box. Benjamin-Cummings Publishing Company, New York.
Halliday, D., Resnick, R. & Walker, J. (1996). Fundamentos de Físical 1 - Mecânica. Livros Técnicos e 
Científicos Editora AS, Rio de Janeiro.
Higdon, A., Stiles, W., Davis, A., Ecves, C. & Weese, J. (1984). Mecânica, vol. 2, Dinâmica. Prentice Hall do 
Brasil, Rio de Janeiro.
Mechtcherski, I. V. (1986). Problemas de Mecânica Teórica. Editora MIR, Moscovo.
Resnick, R. & Halliday, D. (1988). Física, vol. 1. Livros Técnicos e Científicos Editora, Rio de Janeiro.
Serway, R. A. (1994). Principles of Physics. Saunders College Publishing.
Tipler, P. (1991). Physics for Scientists and Engineers, 3rd Ed. Worth Publishers, New York.

Mapa X - H317 Noções Gerais de Direito Administrativo

6.2.1.1. Unidade curricular:
H317 Noções Gerais de Direito Administrativo

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Fernandes Fontes Castelo Branco - 15 TC ( 1 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Hugo Alexandre das Neves Dias da Silva - 45 TC ( 3 TC x 15 semanas)

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

OA1 – Identificar o conceito de Administração Pública nos vários sentidos do termo.
OA2 – Analisar o Direito Administrativo, designadamente, a sua função e caraterísticas.
OA3 – Identificar e analisar os princípios gerais de Direito Administrativo.
OA4 – Reconhecer a organização administrativa (portuguesa).
OA5 – Analisar a hierarquia administrativa, nomeadamente, quais os poderes do superior.
OA6 – Analisar o regime jurídico da pessoas coletivas e públicas.
OA7 – Identificar os conceitos de atribuições e competências.
OA8 – Analisar os principais atos do exercício administrativo: O regulamento e o ato administrativo.
OA9 – Analisar as fases do procedimento administrativo.
OA10 – Identificar os principais mecanismos de defesa dos particulares face à Administração. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
OA1 - Identify the concept of public service in the various senses of the term.
OA2 - Analyze the Administrative Law, in particular, their function and features.
OA3 - Identify and analyze the general principles of administrative law.
OA4 - To recognize the administrative organization (Portuguese).
OA5 - Analyze the administrative hierarchy, namely, what the higher powers.
OA6 - Analyze the legal framework for collective and public figures.
OA7 - Identify the concepts of duties and powers.
OA8 - Analyze the main acts of administrative exercise: The regulation and administrative action.
OA9 - Analyze phases of the administrative procedure.
OA10 - Identify key defense mechanisms of individuals against the Administration.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP0) - Introdução geral. Administração Pública; O Direito Administrativo; Princípios gerais de Direito 
Administrativo; Revisões de Direito.
(CP 1) – Organização administrativa. Administração direta, indireta e autónoma do Estado.
(CP 2) – Teoria Geral da Organização administrativa. 
(CP 3) – O exercício do poder administrativo. O regulamento e o ato administrativo.
(CP 4) – O procedimento administrativo. Marcha procedimental.
(CP 5) – As Garantias dos particulares.

6.2.1.5. Syllabus:
CP0) - General introduction. Public administration; The Administrative Law; General principles of 
administrative law; Law revisions.
(CP 1) - Administrative organization. Direct, indirect and autonomous administration of the State.
(2 CP) - General Theory of Administrative Organization.
(CP 3) - The exercise of administrative power. The regulation and administrative action.
(CP 4) - The administrative procedure. Procedural motion.
(5 CP) - The Guarantees of individuals.

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

CPO – OA1; OA2; OA3
CP1 – OA4.
CP2 – OA5; OA6; OA7.
CP3 – OA8.
CP4 – OA9.
CP 5 – OA10.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
CPO – OA1; OA2; OA3
CP1 – OA4.
CP2 – OA5; OA6; OA7.
CP3 – OA8.
CP4 – OA9.
CP 5 – OA10.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão utilizados os seguintes métodos de ensino: ME1 – palestra (método expositivo), ME2 – recurso a 
exposições orais efetuadas pelos alunos e ME3 – resolução de casos práticos e de problemas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The following teaching methods are used: ME1 - lecture (lecture method), ME2 - use of oral presentations 
made by the students and ME3 - solving practical cases and problems.

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

ME1: OA1, OA2, OA3, OA4, OA5, OA6, OA7, OA8, OA9 e OA10.
ME2: OA1, OA2, OA3, OA4, OA5, OA6, OA7, OA8, OA9 e OA10.
ME3: OA1, OA2, OA3, OA4, OA5, OA6, OA7, OA8, OA9 e OA10.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
ME1: OA1, OA2, OA3, OA4, OA5, OA6, OA7, OA8, OA9 e OA10.
ME2: OA1, OA2, OA3, OA4, OA5, OA6, OA7, OA8, OA9 e OA10.
ME3: OA1, OA2, OA3, OA4, OA5, OA6, OA7, OA8, OA9 e OA10.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Manual de Direito Administrativo. Volume II, 2013. Diogo Freitas do Amaral. Almedina.
Introdução ao Direito Administrativo. João Caupers. Âncora Editora.
Teoria Geral do Estado e do Direito. José Fontes. 3.ª Edição. Coimbra Editora.
Curso Breve Sobre o Código do Procedimento Administrativo. José Fontes. Coimbra Editora. 4.ª Edição.

Mapa X - E361 Segurança da Informação, dos Sistemas de Informação e Ciberdefesa
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6.2.1.1. Unidade curricular:
E361 Segurança da Informação, dos Sistemas de Informação e Ciberdefesa

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Carlos Lourenço Martins - 45 TC

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.

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

- Tecnologias de Informação e Comunicação.
- Análise e Conceção de Sistemas.
- Raciocínio Analítico.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Information and Communication Technologies.
- Analysis and Design of Systems.
- Analytical Reasoning.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1: Explicar alguns dos principais conceitos utilizados no âmbito da segurança da informações, dos 
Sistemas de Informação e da ciberdefesa (e.g., confidencialidade, integridade, disponibilidade, ameaça, 
vulnerabilidade). 
CP2: Caraterizar os principais vetores de ataque de um possível adversário e explicar a modelação de 
métodos de ataque, através da técnica de árvores de ataque, dos diagramas de fluxos de dados e da 
análise morfológica geral.
CP3: Utilizar métodos de identificação e avaliação do risco de segurança da informação (e.g., método da 
Microsoft, ISO/IEC 27005).
CP4: Explicar algumas das principais abordagens de segurança da informação, dos Sistemas de 
Informação e de ciberdefesa ao nível Organizacional (e.g., ISO/IEC 27001, NIST 800-53, NATO).
CP5: Construir uma política e um plano de segurança da informação.
CP6: Identificar e analisar alguns dos principais problemas de segurança da informação, dos Sistemas de 
Informação e da ciberdefesa, e a sua possível solução.

6.2.1.5. Syllabus:
S1: Explain some of the key concepts used within the security of the information, information systems and 
cyber defense (eg, confidentiality, integrity, availability, threat, vulnerability).
S2: Characterize the main attack vectors of a possible opponent and explain the modeling methods of 
attack, by tree technique attack, data flow diagrams, and the general morphological analysis.
S3: Using methods of identification and evaluation of information security risk (eg, Microsoft method, ISO / 
IEC 27005).
S4: Explain some of the leading information security approaches of Information Systems and cyber 
defense to Organizational level (eg, ISO / IEC 27001, NIST 800-53, NATO).
S5: Building a policy and an information security plan.
S6: Identificar e analisar alguns dos principais problemas de segurança da informação, dos Sistemas de 
Informação e da ciberdefesa, e a sua possível solução.

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

Objetivo 1 Sessão 1
Objetivo 2 Sessão 10
Objetivo 3 Sessão 4
Objetivo 4 Sessão 3, 4, 8, 9 e 10
Objetivo 5 Sessão 2
Objetivo 6 Sessão 3
Objetivo 7 Sessão 3, 4, 8, 9 e 10
Objetivo 8 Sessão 4
Objetivo 9 Sessão 8, 9
Objetivo 10 Sessão 10
Objetivo 11 Sessão 14 e 15
Objetivo 12 Sessão 5 e 7
Objetivo 13 Sessão 6
Objetivo 14 Sessão 6
Objetivo 15 Sessão 6
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Objetivo 16 Sessão 11 e 12
Objetivo 17 Sessão 13

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objective 1 Session 1
Objective 2 Session 10
Objective 3 Session 4
Objective 4 Session 3, 4, 8, 9 and 10
Objective 5 Session 2
Objective 6 Session 3
Objective 7 Session 3, 4, 8, 9 and 10
Objective 8 Session 4
Objective 9 Session 8, 9
Objective 10 Session 10
Objective 11 Session 14:15
Objective 12 Session 5:07
Objective 13 Session 6
Objective 14 Session 6
Objective 15 Session 6
Objective 16 11:12
Objective 17 Session 13

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino tem uma orientação essencialmente prática, com o recurso sempre que pertinente ao estudo de 
casos concretos e em cuja discussão será solicitada a participação dos discentes.
Exposição teórica complementada com a realização de trabalhos práticos, sempre que possível em 
laboratório.
O ensino baseia – se fundamentalmente nos seguintes aspetos:
- O método pedagógico utilizado é o afirmativo/ expositivo e demonstrativo.
- As técnicas pedagógicas são a demonstração, casos de estudo/ discussão de grupos e simulação.
- As aulas serão teóricas – práticas com a duração de três horas.
Avaliação é composta por uma componente prática, constituída por quatro trabalhos de investigação 
aplicada de reduzida dimensão e por uma componente teórica constituída pela realização de duas provas 
de avaliação ou um exame final.
O peso na nota final de cada uma das componentes é definido no início de cada semestre de 
funcionamento da UC, sendo no mínimo de 30% a avaliação da componente prática.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
a. The school has an essentially practical guidance, with recourse where appropriate to the study of 
individual cases and in whose discussion will be required the participation of students.
b. Lectures complemented with practical work wherever possible in the laboratory.
c. The teaching is based - is mainly in the following aspects:
- The teaching method used is the so / expository and demonstrative.
- The teaching techniques used are the demonstration, case studies, discussion groups and simulation.
- Classes will be theoretical - practical lasting three hours.
The evaluation consists of a practical component made up of four small-scale research and applied by a 
theoretical formed by carrying out two tests and final evaluation examination.
The weight of the final grade of each component is set at the beginning of each working half of the course, 
being at least 30% of the evaluation of the practical component.

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

Utilizam-se métodos expositivos para desenvolver assuntos teóricos oralmente. No caso da 
implementação de tecnologias de segurança, utilizam-se métodos demonstrativos. Em ambos os métodos 
utilizam-se perguntas de controlo para auxiliar o discente a descobrir a solução e a mais facilmente 
memorizar uma possível solução para o problema. As técnicas mais utilizadas são a discussão de grupo 
(e.g., escolher os melhores controlos de segurança a implementar para mitigar um risco), a simulação 
(e.g., identificar cenários de incidentes de segurança da informação) e por fim a análise de Estudo de 
Casos (e.g., ciberataque à Estónia em 2007).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Expository methods are used to develop theoretical issues orally. In the case of implementing security 
technologies are used demonstrative methods. In both methods of control are used to assist the student 
questions to find out the solution and more easily memorize a possible solution to the problem. The most 
commonly used techniques are the group discussion (eg, choose the best security controls to be 
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implemented to mitigate risk), simulation (eg, identify scenarios of information security incidents) and 
finally the Case Study analysis (eg, cyber attack on Estonia in 2007).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Andress, J., & Winterfeld, S. (2011). Cyber warfare: Techniques, tactics and tools for security practitioners. 
Boston: Syngress Media Inc.
Bosworth, S., Kabay, M. E. & Whyne, E. (2009). Computer security handbook (5th ed.), (vol. I, II). New 
Jersey: Wiley.
Carr, J. (2012). Inside cyber warfare (2nd ed.). Sebastopol: O´Reilly.
Correia, M. P. & Sousa, P. J. (2010). Segurança no software. Lisboa: FCA / Lidel.
Dhillon, G. (2007). Principles of information systems security. New Jersey: Wiley.
Mann, I. (2008). Hacking the human: Social engineering techniques and security countermeasures. London: 
Gower Publishing Company.
Pfleeger, C. P. & Pfleeger, S. L. (2007). Security in computing (4th ed.). New Jersey: Prentice Hall. 
Stallings, W. (2011). Cryptography and network security: Principles and practice (5th ed.). New Jersey: 
Prentice Hall.
Waltz, E. (1998). Information warfare: Principles and operations. Boston: Artech House.

Mapa X - M221 Balistica

6.2.1.1. Unidade curricular:
M221 Balistica

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Paulo Barreiros Pereira da Silva 39 TC

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
António José dos Santos Martins 6 TC

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

OA1 – Contribuir para a formação técnico-militar necessária ao eficiente desempenho das funções 
inerentes aos Oficiais de Artilharia e do Serviço de Material, no âmbito da Balística, 
OA2 – Desenvolver a capacidade de identificação dos fatores influenciadores em todo o processo de 
cadeia de tiro pirobalístico, na trajetória de projéteis desde o início da deflagração das pólvoras, 
movimento da munição dentro da arma, passando pela atmosfera até ao alvo e seus efeitos; 
OA3 – Desenvolver nos alunos um raciocínio analítico e crítico de forma a poderem sugerir eventuais 
alterações nos procedimentos operacionais e a selecionarem os equipamentos mais adequados às 
missões atribuídas; 
OA4 – Informar os alunos de STANG’s e NEP’s existentes no que diz respeito à classificação, transporte e 
armazenagem de munições e explosivos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
OA1 - Contribute to the military-technical training necessary for efficient performance of duties associated 
with the artillery officers and Material Service, under the Ballistic
OA2 - Develop the ability to identify the influencing factors throughout the pirobalístico shooting chain 
process, the trajectory of projectiles since the outbreak of powders, movement of ammunition into the gun, 
passing through the atmosphere to the target and its effects;
OA3 - To develop in students an analytical and critical thinking so that they can suggest any changes in 
operating procedures and selecting the most appropriate equipment to assigned missions;
OA4 - Inform students of STANG's and NEP's existing with regard to the classification, transport and 
storage of ammunition and explosives.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 - INTRODUÇÃO À BALÍSTICA:
CP2 - BALÍSTICA INTERNA:
CP3 - BALÍSTICA EXTERNA:
CP4 - BALÍSTICA TERMINAL OU DOS EFEITOS:
CP5 - TRANSPORTE DE MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS:
CP6 – ARMAZENAGEM de MUNIÇÕES e EXPLOSIVOS:

6.2.1.5. Syllabus:
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CP1 - INTRODUCTION TO BALLISTIC: 
CP2 - INTERNAL BALLISTIC: 
CP3 - EXTERNAL BALLISTIC: 
CP4 - TERMINAL BALLISTIC OR EFFECTS: 
CP5 - AMMUNITION TRANSPORT AND EXPLOSIVES: 
CP6 - STORAGE of Ammunition and Explosives:

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

CP1 a CP6 – OA1; CP1 a CP4 – OA2 e OA3; CP5 e CP6 – OA4.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
CP1 a CP6 – OA1; CP1 a CP4 – OA2 e OA3; CP5 e CP6 – OA4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino utilizadas, serão as seguintes: ME1 – Apresentação dos diversos módulos do 
programa da disciplina, seguindo a metodologia da exposição através de Power Point; ME2 – Palestras; 
ME3 – Método ativo e interrogativo, onde o aluno é participante ativo através do trabalho em grupo, de 
resolução de problemas e estudo de casos; ME4 – Estudo autónomo pelos alunos.
Avaliação das competências e destreza dos alunos desta unidade curricular será realizada através de: 1) 2 
Provas de Avaliação de Conhecimentos escritas – 95% da nota final; 2) Participação e desempenho do 
aluno durante aulas – 5% da nota final; 3) Exame final e oral se necessário.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
ME1 - Presentation of the different modules of the syllabus, 
ME2 - Lectures; 
ME3 - active and interrogative method, where the student is an active participant through group work, 
problem solving and case studies; 
ME4 - Independent study by students.
Evaluition: 1) 2 Written tests - 95% of the final grade; 2) participation and student achievement during 
classes - 5% of the final grade; 3) final and oral examination if necessary.

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

ME1 – OA1, OA2 e OA3; ME2 e ME3 – OA3 e OA4; ME4 – OA4

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
ME1 – OA1, OA2 e OA3; ME2 e ME3 – OA3 e OA4; ME4 – OA4

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Carlucci, Donald E.; Jacobson, Sidney S. (2010) 2nd edition: “Theory and Design of Guns and 
Ammunition” - Mc Coy, Robert L., 2nd edition MAR12, Modern Exterior Ballistic - Farrar, C.L.; Leeming, 
D.W. (1982): “Military Ballistics” - Dyckmans, Gunther (2003): “Fundamentals in Ballistics”;

Mapa X - M421 Teoria das Relações Internacionais 

6.2.1.1. Unidade curricular:
M421 Teoria das Relações Internacionais 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luis Manuel Braz Bernardino 15 TC ( 1 TC x 15 semanas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Eurico Manuel Curates Rodrigues 30 TC ( 2 TC x 15 semanas)
Pedro Daniel de Barro Gonçalves Menezes 15 TC ( 1 TC x 15 semanas)

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

OA1 – Explicar e discutir conceitos base na área das Relações Internacionais. 
OA2 – Explicar e aplicar a teoria dos sistemas ao domínio cientifico das Relações Internacionais; 
OA3 – Analisar, aplicar e relacionar o conceito de soberania com a capacidade jurídica internacional plena; 
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OA4 – Explicar, desenvolver e aplicar as diferentes perspetivas sobre as Relações Internacionais, em 
particular, comparar as teorizações realista e idealista/liberal; 
OA5 – Distinguir, explicar e relacionar as diferentes componentes do Poder; 
OA6 – Interpretar, discutir e relacionar efeitos produzidos pelas principais fontes de insegurança 
internacional.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
OA1 - Explain and discuss basic concepts in the field of International Relations.
OA2 - Explaining and applying systems theory to the scientific field of International Relations;
OA3 - analyze, apply and relate the concept of sovereignty with full international legal capacity;
OA4 - Explain, develop and apply different perspectives on International Relations, in particular, compare 
the realistic and idealistic theories / liberal;
OA5 - To distinguish, explain and relate the different components of the Branch;
OA6 - Interpret, discuss and relate effects produced by the major sources of international insecurity.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 – Apresentação e orientação. Enquadramento Concetual. 
CP2 – Teoria do Poder 
CP3 – Os Atores das Relações Internacionais; 
CP4 – Perspetivas das Relações Internacionais; 
CP5 – Fontes de Insegurança Internacional;

6.2.1.5. Syllabus:
CP1 - Presentation and orientation. Conceptual framework.
CP2 - Power Theory
CP3 - Actors of International Relations;
CP4 - Perspectives of International Relations;
CP5 - International Insecurity sources;

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

CP1 – OA 1
CP2 – OA 2 
CP3 – OA 3 
CP4 – OA 4 
CP5 – OA 5 OA 6 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
CP1 – OA 1
CP2 – OA 2 
CP3 – OA 3 
CP4 – OA 4 
CP5 – OA 5 OA 6 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Relativamente à metodologia de ensino, serão privilegiados os métodos da palestra, da discussão e do 
trabalho de grupo.A avaliação é sumativa e final, utilizando a escala classificativa de 1 a 20 valores. Como 
instrumentos de avaliação serão privilegiadas as provas escritas, quer de natureza individual, quer sob a 
forma de trabalho de grupo, do qual consta a sua apresentação e defesa. Será ainda considerada a 
apresentação/exposição de um texto fornecido pelos docentes. Na classificação final será tido em 
consideração o desempenho individual do aluno durante as unidades letivas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Regarding teaching methodology, priority will be given to the methods of lecture, discussion and group 
work.The evaluation is summative and final, using the ranking scale of 1 to 20. As assessment tools are 
privileged written tests, either of an individual nature, whether in the form of group work, which contains 
the presentation and defense. Will still be considered the presentation / display of a text provided by the 
teachers. In the final classification will be taken of the individual student's performance during Semester 
units.

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

Palestra: OA1, OA2, OA3, OA4, OA5, OA6 
Discussão dirigida: OA3, OA4, OA6
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lesson : OA1, OA2, OA3, OA4, OA5, OA6 
Discussion: OA3, OA4, OA6

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ASH, Timothy Gorton, Free World: A América, A Europa e o Futuro do Ocidente, Alêtheia editores, Lisboa, 
2006; BALDWIN, David A., “Neoliberalism, Neorealism, and World Politics”, in David A. Baldwin (ed.) 
Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate, Columbia University Press, New York, 1993; 
BAYLIS, John, “International and Global Security in The Post-Cold War Era”, in The Globalization of World 
Politics, Oxford University Press, 2ªed., Oxford, 2001, pp.253-276; 
BROWNLIE, Ian, Princípios de Direito Internacional Público, Serviço de Educação da Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1997; 
CLEMENS, jr., Walter C., Dynamics of International Relations – Conflict and Mutual Gain in an Era of Global 
Interdependency, Rowman & Littlefield, Second Edition, Lanham, 2004;
DALTON, Russell J., Democratic Challenges, Democratic Choices: The Erosion of Political Support in 
Advanced Industrial Democracies, Oxford University Press, Oxford, April 2004; 

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem 

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objetivos de aprendizagem das unidades 
curriculares. 

O ciclo privilegia metodologias ativas, onde a componente teórico/prática, experimental, trabalho de 
campo e de projeto assumem papel de relevo. Os métodos de ensino adotado são: estudo de casos e 
problemas complexos do contexto profissional; aprendizagem e resolução de problemas em grupo e 
trabalhar em equipa; debate orientado com troca de ideias fundamentadas, sob a orientação do docente, 
para chegar a conclusões concretas; trabalho prático procurando soluções para problemas práticos; 
realização de projetos; apresentação escrita e oral de relatórios seguida discussão e sustentação de 
argumentos; aulas de prática laboratorial sob orientação dos docentes; realização de trabalhos de campo: 
permitindo o planeamento e aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos nas UC; seminários: 
apresentações de temas por especialistas, seguidas de sessões de perguntas e respostas.

6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 
The cycle gives priviledge to active methodologies, where the theoretical/practical component, 
experimental, field work and Project take na importante role. The teaching methods adopted are: studies 
case and complex problems of professional context; learning and resolution of problems in group and 
work in team; oriented debate with exchange of ideas, under the professors’ guidance, to achieve precise 
conclusions; practical work finding solutions to practical problems; accomplishment of projects; written 
and oral presentation of reports followed by discussion and support of arguments; lab classes under 
professors’ guidance; field works enabling the planning and practical application of theoretical knowledge 
acquired in the curricular units, seminars: briefings on subjects by experts followed by sessions of 
questions and answers.

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

Os relatórios dos docentes e os inquéritos aos alunos permitem aferir a carga de trabalho necessária para 
atingir os objetivos das UC e a adequação dos ECTS. São realizados inquéritos a alunos e docentes, em 
coordenação com a secção da qualidade da AM, sendo possível aferir se a carga horária de trabalho 
corresponde aos ECTS. A aferição, comparação e controlo das horas de trabalho necessárias a cada 
unidade curricular também é alvo de apreciação pelo corpo docente, nomeadamente com base do 
feedback de alunos e dos relatórios dos docentes.

6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 
The AM possesses a ECTS regulation approved and dated 28Mar2008. The following and adjusting of ECTS 
attributed to curricular units is made by inquiry to students and professors. The reports of professors and 
the inquiries to students permit to assess the charge of work necessary to achieve the objectives of the 
curricular units and to adjust the ECTS. Inquiries are made to students and professors, in coordination 
with the AM quality section, being possible to assess if the charge of work corresponds to the ECTS. The 
assessment, comparison and control of the work hours necessary to each curricular unit is also 
appreciated by the professors board, notably based on the feedback of students and the reports of the 
professors.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de 
aprendizagem da unidade curricular. 
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O comandante da AM, sob proposta do chefe de departamento em coordenação com o coordenador 
científico; aprova as fichas das unidades curriculares. A Repartição de Planeamento e Coordenação, 
verifica se os conteúdos programáticos são ministrados (controlo dos sumários e lecionação). A 
aprovação e revisão das FUC, garante que as metodologias de ensino e de avaliação são as mais 
adequadas para cada unidade curricular e para atingir os objetivos definidos e a aquisição das 
competências estabelecida. Os inquéritos realizados junto de alunos e de docentes permitem verificar se 
as definições das fichas das unidades curriculares são cumpridas e por consequência se a avaliação da 
aprendizagem dos estudantes está em consonância com os objetivos delineados. O coordenador científico 
promove reuniões com alunos e docentes, onde o funcionamento do ciclo é avaliado e onde são 
apresentadas críticas e propostas de melhoria consolidadas no seu relatório anual.

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

The AM commander, under proposal of the scientific department head in line with the scientific 
coordinator, approves the curricular units records (FUC). The RPC/DCE checks if the syllabus are given 
(summary and class control). The approval and revision of the FUC ensures that the teaching and 
assessment methodologies are the most adequate for each curricular unit and to achieve the objectives 
defined and the acquisition of the established competences. The inquiries carried out near students and 
professors permit to check if the definitions of the FUC are respected and consequently if the assessment 
of students’ learning is in accordance with the objective fixed. The scientific coordinator promotes 
meetings with students and professors, where the functioning of the cycle is evaluated and where 
suggestions and propositions for improvement are presented and consolidated in the annual report.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em atividades científicas. 
As unidades curriculares do plano de estudos requerem e promovem o trabalho de pesquisa, autónomo ou 
em grupos, estimulando deste modo o espírito de pesquisa e investigação de temas científicos.
A participação em seminários e palestras, promovidas tanto pelos docentes das unidades curriculares 
como pelos Departamentos, proporcionam aos alunos o contacto com temas e desenvolvimentos 
científicos. Além disso, os alunos são estimulados a integrar projetos de investigação e trabalhos em 
curso, na fase de elaboração dos seus projetos e das teses de mestrado (Trabalho de Investigação 
Aplicada).

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
The curricular units of the studies plan require and promote the research work, autonomous or in group, 
thus stimulating the research spirit for scientific matters.
The participation in seminars and lectures, promoted by professors of the curricular units and by the 
Departments give to students the opportunity to get in contact with subjects and scientific developments. 
Besides, students are encouraged to integrate research projects and works, in the phase of elaboration of 
their projects and master thesis (Final Paper).

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos 

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two 
before the last year

Penúltimo ano / One 
before the last year

Último ano / 
Last year

N.º diplomados / No. of graduates 13 16 11

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

11 14 9

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

2 2 2

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

0 0 0

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

0 0 0
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Perguntas 7.1.2. a 7.1.3. 

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas 
unidades curriculares. 

O ciclo de estudos apresenta uma taxa de sucesso elevada nas áreas científicas que o compõem, não 
existindo nenhuma área com uma taxa de sucesso inferior a 93% no ano letivo transato. A área de 
educação e formação dominante do curso – Ciências Militares – apresenta uma taxa de sucesso de cerca 
de 95%. Os valores mais baixos de sucesso correspondem à área de Matemática, Informática e 
Representação Gráfica, com cerca de 93% e de Comando e Estratégia Militar, com cerca de 95% 
respetivamente.

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

The studies cycle presents a high success rate in the scientific areas that constitute them. There is not any 
area with a success rate lower than 93% in the previous scholar year. Education and formation area 
dominant of the course – Military Sciences – presents a success rate of 95%. The lowest values 
correspond to the areas of Mathematics, Computers and Graphs, with approximately 93% and Command 
and Military Strategy with approximately 95% respectively.

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

O DCE/DE apoiado na Repartição de Administração Escolar, recolhe as classificações dos alunos por 
ciclos e áreas científicas, e elabora com os dados extraídos, um relatório de monitorização do sucesso 
escolar. O chefe de departamento e o coordenador científico analisam os resultados com os docentes 
responsáveis pelas UC e, sempre que se justifica, elabora propostas para a melhoria do sucesso 
académico. Esta análise pode ainda produzir recomendações e alterações ao funcionamento das unidades 
curriculares que se refletirão nos conteúdos programáticos, estratégias pedagógicas, atividades letivas, 
metodologias e formas de avaliação e planeamento do trabalho autónomo dos alunos nas unidades 
curriculares.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
The DCE/DE suuported by the Scholar Administration Section (Repartição de Administração Escolar (RAE), 
collects the students’ marks by cycles and scientific areas and elaborates with the extracted data a report 
for monitoring scholar success. The scientific departmente head and the scientific coordinator, analyse the 
results with the professors responsible for the curricular units and, whenever adequate, elaborates 
proposals to improve the academic success. This analysis may also produce recommendations and 
modifications to the functioning of curricular units that will be reflected on the syllabus, teaching 
strategies, scholar activities, evaluation methodologies and planning of the autonomous work of the 
students in the curricular units. 

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de 
estudos / Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.

100

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that 
obtained employment in other areas of activity

0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of 
graduates that obtained employment until one year after graduating

100

7.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas. 

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6. 

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante 
do ciclo de estudos e respetiva classificação (quando aplicável). 

O Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da AM (CINAMIL) promove e coordena a 
investigação científica no Exército; cria espaços de diálogo e debate, organiza encontros, congressos, 
conferências, colóquios e seminários; Promove a colaboração e intercâmbio científico com investigadores 
e outras instituições universitárias, científicas, tecnológicas e empresariais; Fomenta a publicação e 
divulgação da investigação; Desenvolve e colabora na realização de estudos solicitados por outras 
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entidades do Exército Português. Encontra-se registado, contudo não foi avaliado nem classificado pela 
FCT. As linhas de ID&I englobam as áreas de interesse para a Segurança e Defesa, investigação, 
desenvolvimento e inovação do Exercito, nomeadamente em: Estudo das Crises e Conflitos; Gestão de 
Crises; Apoio à Decisão e Guerra de Informação; Ambiente Operacional; Direito, Segurança e Defesa; 
Comando, Liderança e Fatores Humanos; Medicina Operacional; Tecnologias de Apoio à Segurança e 
Defesa.

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

Research, Development and Innovation Center (ID&I) of the AM (CINAMIL) promotes and coordinates 
scientific research in the Army; it creates space for dialogue & debate, organizes meetings, congresses, 
lectures, conferences & seminars; promotes cooperation and scientific exchange with researchers and 
other universities, as with other scientific, technological and business institutions; promotes the 
publication and diffusion of research; develops and cooperates in studies requested by other entities of 
the Portuguese Army. Although duly registered, it has not been assessed or classified by the Foundation 
for Science & Technology. ID&I lines include areas of interest to Security & Defense, research, 
development and innovation of the Army, notably in Crisis and Conflict Study; Crisis Management; 
Decision Support and Information Warfare; Operational Environment; Law, Security & Defense; Command, 
Leadership & Human factors; Operational Medicine; Support technologies to Security & Defense.

7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas 
internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, relevantes para o ciclo de estudos.

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/52e39ad5-4a65-6553-ffb3-5624bea0a076
7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/52e39ad5-4a65-6553-ffb3-5624bea0a076
7.2.4. Impacto real das atividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento 
económico. 

Os projetos de ID&I do CINAMIL orientam a atividade de investigação para obter Capacidades, com 
elevado potencial de utilidade nas FA, na comunidade científica, tecnológica e industrial e, na Sociedade 
em geral. Destaca-se a importância crescente da qualificação dos RH, articulando formação com ID&I; 
procurando soluções técnicas, táticas e de conhecimento num amplo espetro de Capacidades (doutrina; 
organização; treino; material; liderança; pessoal; infraestruturas; e interoperabilidade (DOTMLPFI); 
Aprofundar e gerar sinergias de valor acrescentado entre as atividades de ID&I, bem como na cooperação 
entre os Centros de Investigação dos EESPUM; Valorizar as Ciências Militares, como vetor de afirmação 
estratégica, consolidando conhecimentos e competências de ID&I residentes nas FA e, criar uma 
cooperação com entidades internacionais de ID&I, designadamente da NATO e da UE, mais sistemática, 
assertiva e eficaz para ampliar as oportunidades e alcance das atividades de ID&I.

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

CINAMIL’s ID&I projects orient research activity in order to obtain Capacities with high potential of use 
within the Armed Forces, the scientific, technological & industrial community and in Society in general. 
The growing importance of Human Resources qualification stands out, articulating ID&I with training; 
looking for technical, tactical & knowledge solutions in a wide spectrum of Capacities (doctrine; 
organization; training; materiel; leadership; personnel; infrastructures; & interoperability (DOTMLPFI); to 
deepen and generate synergies of increased value between ID&I activities, as well as in the cooperation 
between the Research Centers of EESPUM; to value Military Sciences, as a vector of strategic affirmation, 
consolidating ID&I knowledge and competences existent in the Armed Forces and create a cooperation 
with international ID&I entities, notably NATO & EU, each time more objective, systematic, assertive & 
effective so as to enhance opportunities and reach of ID&I activities.

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

Aquisição de Dados Tridimensionais para Sistemas de Informação Geográfica (SIG3D), (Fotogrametria).
SIGARM - (Geomática).
SAD – SISIC (Sistemas de Informação).
ESTUDO DAS RAZÕES DA PERMANÊNCIA NAS FILEIRAS DOS MILITARES EM REGIME DE CONTRATO 
(Sociologia e Recursos Humanos). 
MODELO DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO COMPETÊNCIAS DE LIDERANÇA: GESTÃO DE 
COMPETÊNCIAS E EMOÇÕES NO CONTEXTO DE COMBATE EM ÁREAS EDIFICADAS.
AT ATTENTION - MANUAL DE INGLÊS APLICADO ÀS FORÇAS ARMADAS E ÀS FORÇAS DE SEGURANÇA.
COMSAF - COMUNICAÇÃO EM REDES DE TIRO SEM FIOS (Engenharia Eletrotécnica e Informática). 
PRODUÇÃO E TESTES DE PAINÉIS DE PROTEÇÃO BALÍSTICA ( Apoio à Segurança e Defesa).
UMA FORMA PORTUGUESA DE COMANDO E LIDERANÇA MILITAR NA GRANDE GUERRA-AFRICA 
(Comando e Liderança).
SIMULADOR DE BALÍSTICA PARA PROJÉTEIS DE ARTILHARIA_BALSIM (Apoio à Segurança e Defesa).
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7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or 
partnerships. 

Three-dimensional Data Acquisition for Geographic Information Systems (SIG3D), (Photogrammetry).
SIGARM - (Geomatics).
SAD – SISIC (Intelligence Systems).
Study on the rank permanence reasons of contract regime military personnel (Sociology and Human 
Resources). 
Leadership skills development management model: Skills and emotional management in built areas 
combat context .
AT ATTENTION - English Manual applied to Armed and Security Forces.
COMSAF - Wireless Fires Network communication (Electronic and Computer Engineering). 
Production and tests of ballistic protection panels (Security and Defense support).
A Portuguese way of command and military leadership in the African War (Command and Leadership).
Artillery projectiles ballistic simulator - BALSIM (Security and Defense support).

7.2.6. Utilização da monitorização das atividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 
A monitorização da ID&I decorre nos centros de investigação em que os docentes estão inscritos. A 
avaliação a que os centros estão sujeitos obedece a requisitos mínimos para a permanência de 
investigadores de instituições exteriores. No CINAMIL a ID&I segue as Normas de Investigação e 
Desenvolvimento do Exército (NIDEx) contribuindo para a produção científica, formação metodológica dos 
discentes, qualificação do corpo docente, procura de novas soluções pedagógicas, melhoria do ensino e 
desenvolvimento de conhecimento em áreas de especial interesse para a segurança e defesa nacional, 
aumentando a sustentabilidade e valorização da AM, do Exército e da GNR. A atividade científica visa a 
permanente melhoria sendo monitorizada na quantidade, qualidade e internacionalização, dando a 
conhecer aos docentes, outros investigadores, contacto com novas realidades e abordagens, ter 
referências de qualidade e dos últimos desenvolvimentos nas áreas em que lecionam, perspetivando os 
seus objetivos.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 
ID&I monitoring is carried out in research centers to which professors are assigned. The assessment to 
which centers are submitted abides by minimum requirements set for permanence of researchers from 
external institutions. In CINAMIL ID&I follows the Research & Development Rules of the Army (NIDEX), 
contributing to scientific production, methodological training of students, qualification of faculty, search 
for new pedagogical solutions, teaching improvement and development of knowledge in areas of particular 
interest to security and national defense, increasing the sustainability and the prestige of AM, the Army. 
The scientific activity aims at its permanent improvement, and is monitored as regards the quantity, the 
quality and the internationalization level, providing professors and researchers contact with new realities 
and approaches, as well as quality references pertinent to the latest developments in the areas where they 
teach, therefore lending perspective to their objectives.

7.3. Outros Resultados 

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3 

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

• Comunicação em seminários e palestras, em destaque: Jornadas Académicas na Universidade de Beja e 
UTAD e Seminário - Grande Guerra, Comemorações100 anos da IGM.
• Realização de Workshop: “Visual Analytics for Exploring, Analyzing and Understanding Vast Complex 
and Dynamic Data;
• Participação e Organização das conferências nacionais e internacionais: “NATO CYBER DEFENCE 
SMART DEFENCE PROJECTS” - 9º SIMPÓSIO INTERNACIONAL “CIBERSEGURANÇA, CIBERDEFESA E A 
GESTÃO DE CRISES NO CIBER ESPAÇO”, Conferencia Internacional de Matemática;
• Cursos de Liderança a alunos: U.Beja, UTAD e ANJE. 
• Lançamento e apresentação de Livros: " A Grande Guerra. Um Século depois", "Estratégia-Fundamentos 
teóricos", “Livro Verde Mar”.
• Participação em eventos desportivos: Festival EME, Campeonatos Universitários.
• Outras atividades: Comemorações dia de Portugal, Cerimónia de evocação de D. Afonso Henriques, 
Peregrinação a Fátima, Ação de Solidariedade “Nariz Vermelho”, Visita à Casa do Gaiato. 

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

Communication on seminars and lectures: Academic Conference on Univ Beja, UTAD. Seminar - GG, 
Comemorações100 years of IGM.
• Conducting Workshop "Visual Analytics is Exploring, Understanding and Analyzing Vast Complex and 
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Dynamic Data;
• Participation and organization of national and international conferences: "NATO CYBER DEFENCE 
DEFENCE PROJECTS SMART" - 9th International Symposium "cyber security, cyber defense AND CRISIS 
MANAGEMENT IN SPACE CIBER," International Conference on Mathematics, 
• Leadership Courses: U.Beja, UTAD and ANJE.
• Book presentation: "The Great War a century later.", "Theoretical-Strategy Fundamentals", "Sea Green 
Paper".
• Participation in sporting events: EME Festival, University Championships.
• Other activities: Commemoration of Portugal national day, Afonso Henriques evocation ceremony, Fatima 
Pilgrimage , Red Nose Solidarity Action.

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

O ciclo de estudos tem real impacto no desenvolvimento nacional, regional e local e no desenvolvimento 
da
cultura científica, uma vez que os alunos depois da obtenção do MI em Administração Militar são 
percursores de futuros
desenvolvimentos na área científica da gestão pelo prosseguimento das suas carreiras nas UU/EE/OO do 
Exército. 
Por outro lado, o curso constitui uma base essencial de realização pessoal e profissional assim como 
adequada inserção social.
Empenhamento social estreito ao nível regional com as autarquias, nomeadamente, com a da Amadora e a 
de Lisboa, onde se releva a organização da Exposição: Portugal e a Grande Guerra e o Festival "Todos". 
Noutro âmbito destaca-se a cedência de instalações em geral da AM para filmagens (SP Televisão) e 
instalações desportivas a instituições locais.

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

The study cycle has real impact on the national, regional, local development and the development of 
scientific culture, since students after obtaining the MI on Military Administration are precursors of future 
developments in science management for the continuation of their careers in UU / EE / OO Army. 
On the other hand, the course is for themselves, an essential foundation of personal and professional 
achievement as well as adequate social insertion.

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

As informações divulgadas ao exterior sobre a AM e o ciclo de estudos são feitas prioritariamente através 
do sítio e ainda por outros meios:
- Painéis publicitários, outdoors, brochuras, panfletos e folhetos;
- Presença em "fora" de estudantes, na Futurália e Exponor;
- Outos sítios da internet;
Por outro lado, as Escolas Secundárias visitam a AM assim como equipas da AM deslocam-se às Escolas 
Secundárias para divulgação dos ciclos de estudos ministrados, sendo de referir, o MI em Administração 
Militar;.
Existe, ainda, a Secção de Comunicação e Conteúdos Multimédia e Imagem Exterior que gere toda a 
imagem da AM e dos ciclos de estudos. 
De referir que a Secção de Relações Internacionais gere os acordos bilaterais internacionais.

7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the 
education given to students. 

Information made available to the outside on the AM and the course of study are made primarily through 
the website and by other means:
- Billboards, outdoors, brochures, pamphlets and leaflets;
- Presence in "fora" students such as Futurália and Exponor;
- Other Internet sites;
On the other hand, the secondary schools visit the AM as well as AM teams moving up to secondary 
schools for dissemination of studies cycle - MI Military Administration.
There is also the Section of Communication and Multimedia for publicity of AM and its courses.
It should be noted that Section for International Relations manages the bilateral international agréments.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%
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Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the 
study programme

1.2

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

1.2

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

0

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 7.7

Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 16.9

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos 

8.1.1. Pontos fortes 
• O prestígio, a história e a imagem da Academia Militar;
• Alinhamento do plano do ciclo de estudos concorrente com a missão, visão, valores e objetivos da 
Instituição, proporcionando uma formação inicial concorrente e articulada com a formação e qualificação 
ao longo do percurso profissional;
• Seleção criteriosa dos alunos, tendo em conta um perfil de ingresso nos ciclos de estudos, bem 
consolidado e que envolve um conjunto de requisitos de seleção académicos, de língua inglesa, médicos, 
físicos, psicotécnicos e de liderança; 
• Garantia de Empregabilidade a todos os seus discentes; 
• Política de alianças, parcerias de cooperação com uma vasta rede de instituições de ensino superior 
nacionais (em especial no âmbito do IUM) e internacionais (em particular com os nossos pares no âmbito 
do Erasmus Militar), partilha de conhecimentos, experiencias e investigação, quer de docentes, quer de 
discentes;
• Integração dos alunos numa estrutura de acompanhamento permanente, materializada pelo diretor de 
curso (o provedor do aluno), pela seção de apoio psicopedagógico/GEPAQ e pelo corpo de alunos em 
estreita coordenação com a Direção de Ensino;
• As infraestruturas e os equipamentos de apoio ao ensino, de desporto e culturais que fomentam o 
desenvolvimento intelectual, cultural e a prática desportiva, promovendo o espirito universitário de âmbito 
global; 
• O perfil diversificado dos docentes da instituição, civis e militares e a sua ligação com o meio 
profissional específica permite combinar diferentes competências académicas e profissionais;
• Possibilidade de utilizar os meios do Exército em prólogo da preparação diversificada dos alunos do 
ciclo de estudos em Ciências Militares, em particular da especialidade de Artilharia;
• O rácio docente/discente é francamente favorável, o que permite uma interação e o acompanhamento 
próximos; 
• O diretor de curso atua como “provedor” do aluno em ligação permanente a todos os atores envolvidos 
na formação inicial.
• A consideração do repositório científico da AM como repositório cientifico autónomo (FCT) e a 
consideração da revista científica da AM (PROELIUM) como publicação integrante do repositório de 
revistas científicas da FCT.

8.1.1. Strengths 
The reputation, history and image of the Military Academy;
Alignment of the studies cycle is in accordance with the mission, vision, values, goals and education, 
providing an initial formation concurrent and articulated with the formation and qualification during the 
institutional life;
Rigorous selection of students considering the profile of admission in the studies cycle, consolidated, that 
includes a set of academic, medical, physical, psychometric and leadership requirements;
Job guarantee to all professor;
Policy of alliances, cooperation partnerships with a wide group of national (within IUM) and international 
higher education institutions (specially within Millitry Erasmus), exchange of knowledge, experiences and 
research by professors and students;
Students integration in a structure of permanent monitoring materialized by the course director, 
psychopedagogic support section/GEPAQ and students board in close coordination with Education 
Direction;
Infrastructures and equipment of teaching support, sport and culture that promote the intellectual and 
cultural development, as well as the practice of sports, encouraging the academic spirit in general;
The diversified profile of the professor of the institution, civilian and military, and their connection to the 
specific professional field permits to combine different academic and professional competences;
Possibility of using the Army means for the diversified preparation of the students of the studies cycle in 
Military Sciences, Artillery;
The professor/student ratio is frankly favorable which permits interaction and close monitoring;
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The course director acts as “provider” of the student in permanent connection with all the actors involved 
in the initial formation.

8.1.2. Pontos fracos 
• Os critérios de qualificação do corpo docente do ciclo de estudos não atingiram ainda o nível desejado, 
em face dos constrangimentos legais e financeiros impostos nos últimos anos (designadamente os limites 
impostos à abertura de concursos públicos para docentes), sendo previsível a sua franca e breve 
recuperação com recurso aos doutoramentos em curso;
• A produção cientifica relativa do domínio da tática e das técnicas da área científica fundamental (Ciências 
Militares), pode ser incrementada, em especial com parcerias no âmbito dos pares internacionais; 
• Reduzida mobilidade internacional de docentes, investigadores e discentes, apesar da evolução muito 
positiva verificada nos últimos anos no âmbito das bilaterais com academias congéneres, no âmbito do 
Erasmus Militar, e no âmbito do Erasmus Plus;
• Os meios tecnológicos de informação e comunicação são insuficientes e estão ultrapassados para, 
adequadamente, apoiar docentes, alunos e serviços de apoio, estando em fase de aquisição através do 
Exército.

8.1.2. Weaknesses 
• The qualification criteria of the professor board of the studies cycle did not reach the required level yet 
due to legal constraints and financial tax in recent years (namely limits on open tendering for teachers). 
This situation is predictable to be in brief recovery using the students in PhD education on going 
programs;
• The scientific production related to the Tactics and Techniques domain in the fundamental scientific area 
(Military Sciences) may be incremented, especially within international counterparts;
• International reduced mobility of professor, researchers and students, despite the very positive 
developments in recent years in bilateral with counterpart academies under the Military Erasmus, and 
Erasmus Plus;
• The technological means of information and communication are not sufficient and are outdated in order 
to provide an adequate support to professors, students and services, however in acquisition stage by the 
Army.

8.1.3. Oportunidades 
• A crescente complexidade e diversidade da tipologia de conflitos, bem como a participação em 
organizações internacionais de segurança e defesa, acarreta um conjunto de desafios que implicam uma 
permanente atualização e adequabilidade da formação académica superior dos oficiais do Exército e da 
GNR, em especial no domínio das Ciências e Tecnologias Militares.
• A AM é a única escola de ensino superior a nível nacional que ministra formação superior para oficial do 
exército português e da guarda nacional republicana;
• O intercâmbio com as escolas militares estrangeiras congéneres, permite à AM (Portugal) conhecer e 
acompanhar os modelos de formação praticados nos países aliados; 
• Existência de um número considerável de professores militares e civis a frequentar um doutoramento, 
muitos dos quais com o apoio financeiro do Exército e da GNR;
• Existência de um número significativo de projetos de ID&I liderados pelo CINAMIL com aplicabilidade no 
âmbito das atividades académicas de investigação do ciclo de estudos;
• Possibilidade de complementaridade do ciclo de estudos na área científica predominante das Ciências 
Militares, através do 3.º ciclo (doutoramento) a ministrar no Instituto Universitário Militar (DL 471/2015), 
com início previsto a partir de 2016/17.
Possibilidade de revisão futura do ciclo de estudos, incluindo a criação de UC optativas, eventualmente 
em parceria com unidades orgânicas autónomas de cariz universitário do IUM, e da organização 
académica departamental, tendo em consideração a recente promulgação do DL 249/2015.
Possibilidade de aprofundamento da revisão do ensino linguístico na AM, essencial ao desempenho das 
funções de Oficial do Exército e da GNR, tendo em consideração a revisão de 2013 e os resultados já 
identificados após a inserção, na mesma data, das provas de seleção linguística, visando a adaptação 
deste ensino às especificidades profissionais e a sua harmonização em todos os ciclos de estudos.

8.1.3. Opportunities 
The growing complexity and diversity of types of conflicts, as well as the participation in international 
organizations of security and defense involves a set of challenges that require a permanent updating and 
adjusting of higher academic formation of Army officers, particularly in the area of Military Sciences and 
Technologies, Artillery.
The AM is at national level the only higher education school that provides formation for Artillery officers of 
the Portuguese Army;
The consideration of AM scientific repository as autonomous scientific repository (FCT) and the 
consideration of AM scientific magazine (PROELIUM) as an integrant publication of the repository of FCT 
scientific magazines;
The interchange with similar foreign military schools permits to the AM (Portugal) to know and follow the 
formation methods practiced in the allied countries;
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There is a considerable number of military and other teachers undertaking PhD;
Existence of a significant number of ID&I projects lead by CINAMIL with application in the field of academic 
research activities of studies cycles;
Possibility of complementing the studies cycles in the predominant scientific area of Military Sciences, 
through the 3rd cycle (PhD) to be provided in the Military University Institute (DL 471/2015), which is 
expected to begin 2016/17.
Future studies cicle review, in order to introduce curricular options in partnership with other IUM organic 
units, and scientific department organization taking into account the new 249/2015 decree.
Language teaching enhanced review, considering skills required and previous reviews, but also the 
recente introduction of english selection criteria admission tests, aiming to adjust and harmonize the 
language curriculum to operational requirements.

8.1.4. Constrangimentos 
• A elevada carga horária exigida no ciclo de estudos, em consequência da formação militar concorrente 
com a formação académica, o que confere dificuldades acrescidas na gestão do tempo dos alunos;
• As limitações de natureza legal e financeira que afetaram a possibilidade de contratação de pessoal 
docente e não docente, e também a melhoria de equipamentos e serviços.
• A existência de faltas em pessoal de apoio técnico-laboratorial , para a manutenção dos equipamentos e 
materiais laboratoriais para de apoio às aulas práticas;
• A implementação do Processo de Bolonha, que limitou o período destinado à formação técnica e prática 
específica de Infantaria, reduzindo a componente da formação técnico profissional , também essencial ao 
desempenho dos cargos atribuídos aos oficiais subalternos, o que está a ser compensado coma 
realização de cursos após a entrada nos quadros permanentes.

8.1.4. Threats 
• Absence of an integrated system of Academic management, offset by the existence of several systems 
being in acquisition stage a new system produced by the Air Force in partnership with the Air Force 
Academy (AFA);
• The high schedule required in the studies cycle, in consequence of the military formation in accordance 
with the academic formation means greater difficulties in the management of the students’ time.
• The lack of lab technical support personal, for the maintenance of equipment and lab material for support 
of practical classes;
• The great technological development of systems currently represents a great challenge and a great 
difficulty to the AM and to the Portuguese Army to follow this development;
• The implementation of the Bologna Process limited the period destined to the technical formation and 
specific practice of Artillery reducing the component of technical and professional formation, also 
essential to the performance of the charges attributed to Artillery junior officers.

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 
- Incentivar os docentes da área científica predominante do ciclo de estudos a frequentarem o terceiro 
ciclo de estudos com vista à obtenção do grau de Doutor, em especial nesta área científica, 
nomeadamente no Instituto Universitário Militar (DL 471/2015);
- Estimular a produção científica nos domínios das táticas e técnicas militares, de modo a enriquecer o 
repositório científico da AM no âmbito das Ciências Militares, como área predominante do ciclo de 
estudos; 
- Promover os programas de mobilidade de docentes e discentes através de parcerias internacionais;
- Modernização dos sistemas de informação e comunicação.
- Prever a introdução de UC optativas em parceria com outras unidades orgânicas do IUM.
- Rever a organização departamental em linha com o DL 249/2015.
- Prever a revisão do ensino linguístico considerando a necessidade de adaptação e harmonização ao 
desempenho operacional

9.1.1. Improvement measure 
- Encourage teachers of the predominant scientific area of the course to attend the graduate studies for the 
degree of Doctor, especially in this scientific area, including the University Institute Military (DL 471/2015);
- Estimulate scientific production in military tactics and techniques in order to enrich AM scientific 
repository;
- Promove mobility programs for teachers and students through international partnerships;
- Modernisation of information and communication systems.
- Consider introduction of optional curricular units in partnership with other organic IUM units.
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- Review scientific department organization in line with 249/2015 decree.
- Consider language teaching enhanced review, considering operational requirements and adjustement 
and harmonization needs.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta:
- Modernização dos sistemas de informação e comunicação;
- Incentivar os docentes da área científica predominante do ciclo de estudos a frequentarem o terceiro 
ciclo de estudos com vista à obtenção do grau de Doutor, em especial nesta área científica, 
nomeadamente no Instituto Universitário Militar (DL 471/2015).
- Rever a organização departamental em linha com o DL 249/2015.

Média:
- Estimular a produção científica nos domínios das táticas e técnicas militares, de modo a enriquecer o 
repositório científico da AM no âmbito das Ciências Militares, como área predominante do ciclo de 
estudos; 
- Promover os programas de mobilidade de docentes e discentes através de parcerias internacionais.
- Prever a introdução de UC optativas em parceria com outras unidades orgânicas do IUM.
- Prever a revisão do ensino linguístico considerando a necessidade de adaptação e harmonização ao 
desempenho operacional

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
High: 
- Modernisation of information and communication systems.
- Encourage teachers of the predominant scientific area of the course of study to attend the graduate 
studies for the degree of Doctor, especially in this scientific area, including the University Institute Military 
(DL 471/2015).
- Review scientific department organization in line witj 249/2015 decree.
Medium:
- Encourage the scientific production in the fields of military tactics and techniques in order to enrich the 
scientific repository of AM as part of Military Sciences, as the predominant area of the course.
- Promoting mobility programs for teachers and students through international partnerships.
- Consider introduction of optional curricular units in partnership with other organic IUM units.
- Consider language teaching enhaced review, considering operational requirements and adjustement and 
harmonization needs.

9.1.3. Indicadores de implementação 
Criação do ciclo de estudos de 3º ciclo em Ciências Militares no Instituto Universitário Militar (IUM) a partir 
de 2016/17;
Organização de congressos, conferencias seminários na área científica predominante do Ciclo de 
Estudos;
Aumento da produção de artigos científicos relacionados com a área científica predominante do Ciclo de 
Estudos;
Aumento da participação de docentes e discentes no âmbito do programa Erasmus + e acordos bilaterais.
Rever organização departamental até Abril 2016.
Considerar a inclusão de UC optativas e revisão do ensino linguístico antes do início do ano letivo 
2016/2017.

9.1.3. Implementation indicators 
- Creation of 3rd studies cycle in Military Science at the IUM from 2016/17.
- promote Conferences and seminars in the predominant scientific area of the Studies Cycle.
- Increase production of scientific papers related to the predominant scientific area of the Study Cycle.
- Increase teachers and students participation under Erasmus + program and bilateral agreements.
- Review scientific department organization NLT April 2016.
- Consider review of optional curricular units and language teaching before 2016/2017 academic year

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular 

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 

Página 155 de 158ACEF/1516/16012 — Guião para a auto-avaliação

18-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=995079e8-dd53-19dd-fa60...



<sem resposta>

10.1.1. Synthesis of the intended changes 
<no answer>

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

Mapa XI

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares, na especialidade de Artilharia

10.1.2.1. Study programme:
Master in Military Sciences - Artillery

10.1.2.2. Grau:
Mestre (MI)

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

10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*

(0 Items) 0 0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Ciências Militares, na especialidade de Artilharia

10.2.1. Study programme:
Master in Military Sciences - Artillery

10.2.2. Grau:
Mestre (MI)

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

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
<sem resposta>

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>
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10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

(0 Items)

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

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

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

<sem resposta>

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

10.3.4. Categoria:
<sem resposta>

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

10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>

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

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

<sem resposta>

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>
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10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular

<sem resposta>

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
<no answer>

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
<sem resposta>
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