
ACEF/1516/16037 — 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 Engenharia Militar

A3. Study programme:
Master in Military Engineering 

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 N.º 194, de 08out2013

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Engenharia Militar

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

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): 

582

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: 

NA

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: 

NA

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
360

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

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

A10. Número de vagas proposto:
12
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A11. Condições específicas de ingresso:
Provas Específicas (exames nacionais): Matemática A (19) e Física-Química (07), 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:
Admition Exams: Mathematics A (19) & Physics and Chemistry (07), with a minimal grade of 95, in a 0 to 
200 scale.
Classification of application grade: Minimum grade 120, whitin 0 to 200 scale.
Candidates ranking: The approved candidates in the Documental Test are listed by descending order of 
estimated application grade, using high school final classification (50%) and the classification of the 
specific tests of the national exams (25 %+25%).
The admission exam is constituted by a Documental test, a test of English Language, Physical Aptitude 
test, Medical Exam, Psychological Evaluation and Military Aptitude test.
Institutional preference in percentage of vacancies: 30% of the vacancies for military candidates with 3 or 
more years of contract –law of incentives- Decree-law 320-A/2000, of 15th of December, with the 
modification introduced by Decree-law 320/2007 de 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):

Sim (por favor preencha a tabela A 12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras)

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):

Tronco Comum Common Branch

Especialização em Construção Construction

Especialização em Estruturas Structures

A13. Estrutura curricular

Mapa I - Área de especialização em Construção e Estruturas

A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Engenharia Militar

A13.1. Study programme:
Master in Military Engineering 

A13.2. Grau:
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Mestre (MI)

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Área de especialização em Construção e Estruturas

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Construction and structures speciality

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*

Organização, Táctica e Logística M1 23 0

Material e Tiro M2 4 0

Matemática, Informática e 
Representação Gráfica

N1 63.5 0

Inglês I1 5.5 0

História e Relações Internacionais M4 4 0

Física e Química N2 23 0

Engenharia Civil E1 167 0

Economia, Gestão e Administração H1 5 0

Dissertação Diss 30 0

Comando e Estratégia Militar M3 13 0

Ciências da Terra e do Espaço N3 16.5 0

Ciências Sócio-Comportamentais H2 1.5 0

Engenharia Eletrotécnica E3 4 0

(13 Items) 360 0

A14. Plano de estudos

Mapa II - Tronco comum - 1º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Engenharia Militar

A14.1. Study programme:
Master in Military Engineering 

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Tronco comum

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Common branch

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
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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)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Álgebra Linear N1 Semestral 150 75 6 Curricular

Cálculo Diferencial e 
Integral I

N1 Semestral 150 60 6 Curricular

Gestão H1 Semestral 125 60 5 Curricular

Geografia M3 Semestral 100 45 4 Curricular

Inglês I I1 Semestral 50 45 2 Curricular

História Militar M4 Semestral 100 45 4 Curricular

Mecânica, Eletricidade 
e Ótica Clássica

N2 Semestral 75 30 3 Curricular

(7 Items)

Mapa II - Tronco comum - 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Engenharia Militar

A14.1. Study programme:
Master in Military Engineering 

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Tronco comum

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Common branch

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)

Cálculo Diferencial e 
Integral II

N1 Semestral 188 75 7.5 Curricular

Química N2 Semestral 150 60 6 Curricular

Introdução à 
Metodologia da 
Comunicação

H2 Semestral 38 30 1.5 Curricular

Programação N1 Semestral 150 60 6 Curricular

Elementos de 
Armamento

M2 Semestral 100 45 4 Curricular

Organização Militar M1 Semestral 75 45 3 Curricular

Inglês II I1 Semestral 50 45 2 Curricular

(7 Items)
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Mapa II - Tronco comum - 3º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Engenharia Militar

A14.1. Study programme:
Master in Military Engineering 

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Tronco comum

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Common branch

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)

Táctica Geral e 
Operações Militares I

M1 Semestral 100 45 4 Curricular

Termodinâmica e 
Estrutura da Matéria

N2 Semestral 150 60 6 Curricular

Mecânica I E1 Semestral 150 75 6 Curricular

Química de Explosivos N2 Semestral 100 45 4 Curricular

Desenho Técnico N1 Semestral 113 60 4.5 Curricular

Análise Complexa e 
Equações Diferenciais

N1 Semestral 188 75 7.5 Curricular

(6 Items)

Mapa II - Tronco comum - 4º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Engenharia Militar

A14.1. Study programme:
Master in Military Engineering 

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Tronco comum

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Common branch

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
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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)

Mineralogia e Geologia N3 Semestral 150 75 6 Curricular

Desenho (CAD) N1 Semestral 88 60 3.5 Curricular

Matemática Computacional N1 Semestral 113 45 4.5 Curricular

Mecânica II E1 Semestral 150 60 6 Curricular

Electromagnetismo N2 Semestral 100 45 4 Curricular

Segurança da Informação, dos 
Sistemas de Informação e 
Ciberdefesa

E3 Semestral 100 45 4 Curricular

(6 Items)

Mapa II - Tronco comum - 5º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Engenharia Militar

A14.1. Study programme:
Master in Military Engineering 

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Tronco comum

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Common branch

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)

Hidráulica I E1 Semestral 150 60 6 Curricular

Probabilidades e 
Estatística

N1 Semestral 150 75 6 Curricular

Arquitectura E1 Semestral 150 75 6 Curricular

Física das Construções E1 Semestral 100 45 4 Curricular

Topografia N3 Semestral 150 60 6 Curricular

Logística M1 Semestral 100 45 4 Curricular

(6 Items)
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Mapa II - Tronco comum - 6º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Engenharia Militar

A14.1. Study programme:
Master in Military Engineering 

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Tronco comum

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Common branch

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

Resistência de 
Materiais I

E1 Semestral 150 75 6 Curricular

Hidráulica II E1 Semestral 150 75 6 Curricular

Teoria Geral da 
Estratégia

M3 Semestral 100 45 4 Curricular

Física das Construções 
II

E1 Semestral 50 30 2 Curricular

Tática Geral e 
Operações Militares II

M1 Semestral 100 45 4 Curricular

(6 Items)

Mapa II - Tronco comum - 7º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Engenharia Militar

A14.1. Study programme:
Master in Military Engineering 

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Tronco comum

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Common branch
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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)

Resistência de 
Materiais II

E1 Semestral 163 75 6.5 Curricular

Materiais de 
Construção I

E1 Semestral 163 75 6.5 Curricular

Gestão e Teoria da 
Decisão

N1 Semestral 150 75 6 Curricular

Hidrologia e Recursos 
Hídricos

E1 Semestral 150 75 6 Curricular

Ética e Liderança M3 Semestral 125 60 5 Curricular

(5 Items)

Mapa II - Tronco comum - 8º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Engenharia Militar

A14.1. Study programme:
Master in Military Engineering 

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Tronco comum

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Common branch

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

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

Planeamento Regional 
e Urbano

E1 Semestral 150 60 6 Curricular

Mecânica dos Solos e 
das Rochas

E1 Semestral 150 75 6 Curricular

Análise de Estruturas I E1 Semestral 150 75 6 Curricular

Transportes E1 Semestral 100 60 4 Curricular

M1 Semestral 100 45 4 Curricular
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Fortificação e 
Arquitectura Militar

Táctica de Engenharia M1 Semestral 100 45 4 Curricular

(6 Items)

Mapa II - Tronco comum - 9º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Engenharia Militar

A14.1. Study programme:
Master in Military Engineering 

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Tronco comum

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Common branch

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
9th 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)

Estruturas Metálicas E1 Semestral 126 49 4.5 Curricular

Estruturas de Betão I E1 Semestral 168 63 6 Curricular

Análise de Estruturas 
Geotécnicas

E1 Semestral 168 63 6 Curricular

Tecnologia da Construção 
de Edifícios

E1 Semestral 168 63 6 Curricular

Vias de Comunicação E1 Semestral 168 63 6 Curricular

Desafios Ambientais e da 
Sustentabilidade em 
Engenharia

E1 Semestral 42 14 1.5 Curricular

(6 Items)

Mapa II - Tronco comum - 10º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Engenharia Militar

A14.1. Study programme:
Master in Military Engineering 

A14.2. Grau:
Mestre (MI)
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A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Tronco comum

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Common branch

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

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

Obras Geotécnicas N3 Semestral 126 50 4.5 Curricular

Dimensionamento de 
Estruturas

E1 Semestral 168 63 6 Curricular

Organização e Gestão 
de Obras

E1 Semestral 168 63 6 Curricular

Saneamento E1 Semestral 168 63 6 Curricular

Estruturas de Betão II E1 Semestral 168 63 6 Curricular

Inglês III I1 Semestral 38 30 1.5 Curricular

(6 Items)

Mapa II - Tronco comum - 11º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Engenharia Militar

A14.1. Study programme:
Master in Military Engineering 

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Tronco comum

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Common branch

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
11º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
11th 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)

Instalações Prediais E1 Semestral 168 70 6 Curricular
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Dissertação de 
Mestrado

Diss Anual 252 7 9 Curricular

(2 Items)

Mapa II - Tronco comum - 12º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Engenharia Militar

A14.1. Study programme:
Master in Military Engineering 

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Tronco comum

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Common branch

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
12º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
12th 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)

Reabilitação e Reforço 
de Estruturas

E1 Semestral 126 49 4.5 Curricular

Dissertação de 
Mestrado

Diss Anual 588 21 21 Curricular

(2 Items)

Mapa II - Estruturas - 11º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Engenharia Militar

A14.1. Study programme:
Master in Military Engineering 

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Estruturas

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Structures
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A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
11º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
11th 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)

Pontes E1 Semestral 168 63 6 Curricular

Análise de Estruturas II E1 Semestral 126 42 4.5 Curricular

Dinâmica Estrutural e 
Engenharia Sísmica

E1 Semestral 126 56 4.5 Curricular

(3 Items)

Mapa II - Construção - 11º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Engenharia Militar

A14.1. Study programme:
Master in Military Engineering 

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Construção

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Construction

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
11º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
11th 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)

Economia e 
Planeamento na 
Construção

E1 Semestral 126 49 4.5 Curricular

Materiais de Construção 
II

E1 Semestral 168 70 6 Curricular

Qualidade, Segurança e 
Ambiente na Construção

E1 Semestral 126 42 4.5 Curricular

(3 Items)
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Mapa II - Estruturas - 12º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Engenharia Militar

A14.1. Study programme:
Master in Military Engineering 

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Estruturas

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Structures

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
12º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
12th 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)

Estruturas de Edifícios E1 Semestral 126 49 4.5 Curricular

(1 Item)

Mapa II - Construção - 12º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Engenharia Militar

A14.1. Study programme:
Master in Military Engineering 

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Construção

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Structures

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
12º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
12th Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
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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)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Conforto Ambiental em 
Edifícios

E1 Semestral 126 49 4.5 Curricular

(1 Item)

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Outros

A15.1. Se outro, especifique:
Regime de Internato. Atividades letivas de carácter obrigatório. 

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)

Prof. Doutora Paula M. S. L. R. Figueiredo-Coord Cientifico, TCOR ENG Carlos A. R. Afonso-Dir. 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 - NA.

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
NA.

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

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

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

<sem resposta>

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

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

N.A.

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

N.A.
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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).

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:
Do 1.º ao 4.º ano nas instalações da AM, o 5.º e 6.º ano nas instalações do IST. 

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

A20. Observações:

O 1.º ano é comum a todos os ciclos de estudos de engenharia, sendo a escolha do ciclo de estudos 
efetuada no inicio do 2.º ano de acordo com a classificação obtida no 1.º ano. Neste sentido, os alunos 
iniciam o tronco comum do Ciclo de Estudos em Engenharia Militar no 2.º. Este tronco comum prolonga-se 
até ao final do 4.º ano, ministrado nas instalações da AM com recurso a professores militares e civis, 
sendo estes últimos provenientes do quadro da AM e do Convénio celebrado entre a AM e o IST.
Durante o 5.º e 6.º ano da AM, os alunos continuam a regular-se pela legislação própria da AM, sendo as 
UC ministradas no IST e a dissertação do mestrado desenvolvida de acordo com o previsto na adenda ao 
já referido convénio.
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 1st year is common to all engineering studies cycles, the choice of the course happens only at the 
beginning of the 2nd year in accordance with the classification marks of the 1st year. The students begin 
the common part of the Military Engineering studies cycle of on the 2.nd year. This common core 
curriculum lasts until the end of the 4th year, taught in the AM facilities using military and civilian teachers, 
the latter from the framework of AM and the Arrangement concluded between the AM and IST.
During the 5th and 6th years the students continue to be governed by the very laws of AM, and the UC 
taught at IST and the dissertation is developed in accordance with the provisions of the addendum to the 
abovementioned agreement.
The teaching staff (faculty) report considered regards the 2nd semester of 2014/15 and the 1st semester of 
2015/16.
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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, nomeadamente nas áreas da engenharia militar, destinada a satisfazer as 
qualificações profissionais indispensáveis ao desempenho de funções técnicas da especialidade de 
Engenharia Militar; 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);

1.1. Study programme's generic objectives.
Educate professional Army officers; enable to perform duties in accordance with professional status and 
regulations; provide competences to carry out assigned army missions; promote individual development 
allowing to perform control , direction and leadership functions(Article 2 of RAM);
Prepare staff with skills and abilities to lead in typical situations of risk and uncertainty, typical of the 
armed conflict 
in response to national defense demands; provide technical and technological based scientific education, 
particularly in the areas of military engineering, designed to meet professional qualifications essential to 
perform Military Engineering specialty technical functions; ensure physical preparation, and behavioral 
training based on a solid military education, moral and civic values in order to develop adequate 
leadership, command and diretion skills, inherent to military status (article 5 of RAM).

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;
No âmbito das suas atribuições estatutárias, a Academia Militar ministra o ciclo de estudos integrado 
conferente do grau mestre em Engenharia Militar, o qual constitui habilitação mínima exigida para o 
ingresso na profissão de oficial de Engenharia Militar do Exército Português.

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

The Army's main mission participate in an integrated way, the military defense of the Republic, under the 
Constitution and the law, fundamentally geared to the generation, preparation and support of forces and 
means of the operational component of the force system.
It is also responsible to the Army, under the Constitution and the law:
a) participate in international military missions necessary to ensure the State's international commitments 
the military, including humanitarian and peace missions undertaken by international organizations of 
which Portugal is a member;
b) participate in missions outside the national territory, a stand-alone or multinational framework, to ensure 
the safety of life and interests of the Portuguese;
c) carry out actions of military-technical cooperation in projects where it is constituted as primarily 
responsible entity as respective framework programs;
d) participate in the cooperation of the Armed Forces with the forces and security services, pursuant to 
Article 26 of the Organic Law No. 1-A / 2009 of 7th July, as amended by the Organic Law 6 / 2014, 1st 
September;
e) collaborate in civil protection missions and tasks related to meeting basic needs and improving the 
quality of life of the population;
As part of its statutory duties, the Military Academy teaches the Master's degree studies in Military 
Engineering, which is the minimum qualification required for initiate the profession of Portuguese Army 
Military Engineer officer.
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1.3. Meios de divulgação dos objetivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objectivos encontram-se publicados no Regulamento da AM e são disponibilizados através do sítio da 
AM na internet, do moodle e portal colaborativo da AM.
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 do 
Corpo de Alunos 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 da Professora Doutora Paula Figueiredo que integra o Conselho 
Científico, Pedagógico e de Curso.
O Diretor de curso, Tenente-Coronel de Engenharia Carlos Afonso, 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 das Armas, 
onde decorre o tirocínio.
A criação, suspensão, extinção, aprovação e modificação do ciclo de estudos é aprovada pelo MDN, por 
proposta do Gen CEME e do Cmdt da 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 professor Paula Figueiredo that integrates scientific, Pedagogic and 
Course Board. The Course Director, Lieutenant Colonel, Carlos Afonso, 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 Conselho Científico, na análise dos objetivos do ciclo e nas linhas de 
investigação; Nos Conselhos Científico e 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:
At regular meetings of the Cons. Scientific, the analysis of the cycle of objectives, and lines of inquiry; In 
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Cons. Scientific and Cons. With pedagogical skills assigned to it, as the specificity of the subject; The 
mechanisms provided for in the Quality Assurance System, involving them involved in the teaching- 
learning process in its tracks; The Commissions Self Assessment of Study Cycles.
Participation in decision-making is encouraged by the AM command. It is aimed at aligning with the goals 
of the institution; strengthen organizational culture, engage teachers in activities, recognize performance 
and streamline the activities of mobility and internal communication, culminating in the adoption of 
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 Chefe do 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 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 Engenharia Militar, com a duração de 6 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 (publicado no DR 2ªsérie, n.º194) 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 Engineering with 6 years duration. As a result from the adoption of 
the Bologna Treaty, this course suffered the adequate changes according to the A3ES criteria.
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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

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 Plus atribuída à AM, estabeleceram-se acordos interinstitucionais com 
instituições de ensino superior de outros países (França, Áustria, República Checa, Estónia, Polónia, 
Roménia e Inglaterra). Estes acordos visam numa 1ª fase (2014-2016), enquadradas na ação chave 1 do 
programa ERASMUS Plus, a mobilidade de docentes, numa 2ª fase (2016-2017), a mobilidade de discentes 
no âmbito da elaboração da tese de mestrado (2º ciclo), e numa 3ª fase (2016-2017 ou 2017-2018) a 
frequência de semestre académico (1º ciclo). No âmbito da Cooperação Técnico Militar, a AM forma oficiais 
dos PALOP e Timor Leste que forem designados para a frequência de Mestrados integrados na AM. Ao 
nível das relações bilaterais de Portugal com o Brasil, Espanha, EUA e França, a AM envia discentes para 
as academias congéneres para realizarem trabalhos de pesquisa, formação de curta duração em áreas de 
ensino de interesse para os cadetes e participação em exercícios finais do ano académico.

3.2.1 International partnerships within the study programme.
Derived from the Erasmus Plus 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 Plus 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, no IESM, no Instituto Superior 
Técnico, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova e no ISCTE-IUL. O ciclo de estudos 
em ciências militares na especialidade de Segurança, destina-se a satisfazer as condições /requisitos 
necessários e estabelecidas no EMFAR/EMGNR para o ingresso na categoria de oficial da GNR. 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 2014 (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, IESM (Military Higher Studies Institute), Technical Higher 
Institute (Instituto Superior Técnico), Faculty of Sciences & Technology of Universidade Nova and in 
ISCTE-IUL. The studies cycle on military sciences, Security specialty is destined to satisfy the conditions / 
requirements necessary and established by EMFAR/EMGNR for admission into the category of Army and 
GNR 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 companies, 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) (DL 249/2015, 1ª Série, N.º211 de 28 
de outubro de 2015) e com vista a estabelecer a 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 das unidades orgânicas autónomas universitárias e do Departamento 
Estudos Pós -Graduados do IUM, havendo harmonização dos ciclos de estudos e partilha de instalações.
Paralelamente, o Ciclo de Estudos coopera com outras instituições de Ensino Superior, recebendo 
docentes, ao abrigo de convénios e através da frequência de UC nessas instituições.

3.2.3 Intrainstitutional colaborations with other study programmes.
The AM, as an organic unit of Military University Institute (IUM) ((DL 249/2015, 1ª Série, N.º211, 28th 
october, 2015) and with 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 knowing, through management and sharing mechanisms. In this sense, attention is drawn to the 
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creation of a PhD professors board for the IUM Autonomous Organic Units and department of post 
graduate studies , having harmonization of the studies cycle and facilities' sharing.
At the same time, the studies cycle cooperates with other higher education institutions receiving teachers 
and sending to attend UC in those institutions.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente 

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - João Carlos Martins Rei

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Carlos Martins Rei

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 - Alcínia Zita de Almeida Sampaio

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alcínia Zita de Almeida Sampaio

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Alexandre Almeida Mendes Borga

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alexandre Almeida Mendes Borga
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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 Associado 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 - 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

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 - António Carlos Rainha Perry da Câmara

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Carlos Rainha Perry da Câmara

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 (%):
60

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

<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 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 - Artur Jorge Espada Caracho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Artur Jorge Espada Caracho

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
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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 - 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

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
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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 - 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 - 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 - João António de Abreu e Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João António de Abreu e Silva

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado 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 - 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 - 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 - 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>
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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 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 - 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>

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):

<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 Manuel Valente da Costa Madeira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Manuel Valente da Costa Madeira

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 Associado 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 - 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):

<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:
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
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Mapa VIII - Paula Manuela dos Santos Lopes do Rego Figueiredo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Manuela dos Santos Lopes do Rego Figueiredo

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 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 - 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):

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

Mapa VIII - Rui João Santos Campos e Ramos 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui João Santos Campos e Ramos 

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 da Força Aérea

4.1.1.4. Categoria:
Professor Militar

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 - Rui Manuel de Almeida Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Manuel de Almeida Ferreira

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 (%):
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
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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 - Sandra Cristina Amador Pinelas Ferreira da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sandra Cristina Amador Pinelas Ferreira 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 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 - Thomas Peter Gasche

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Thomas Peter Gasche

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 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 - Vitor Manuel Azevedo Leitão

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Vitor Manuel Azevedo Leitão

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 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 - Eduardo Manuel Baptista Ribeiro Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eduardo Manuel Baptista Ribeiro Pereira

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado 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 - 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 - Isabel Maria Baltazar Simões de Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria Baltazar Simões de Carvalho

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

Instituto dos Pupilos do Exército
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto dos Pupilos do Exército

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador 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 - Nuno Miguel Cirne Serrano Mira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Miguel Cirne Serrano Mira

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 - 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):

<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 - João Luís Rodrigues Leal 

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

<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
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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):

<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 - Albano Luís Rebelo da Silva das Neves e Sousa 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Albano Luís Rebelo da Silva das Neves e Sousa 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Alexandre da Luz Pinto 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alexandre da Luz Pinto 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado 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 - Ana Fonseca Galvão 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Fonseca Galvão 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Ana Paula Patrício Teixeira Ferreira Pinto França de Santana 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Paula Patrício Teixeira Ferreira Pinto França de Santana 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - António Jorge Silva Guerreiro Monteiro 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Jorge Silva Guerreiro Monteiro 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
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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 - António José da Silva Costa 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António José da Silva Costa 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - António Manuel Álvares Serrão Maurício 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Manuel Álvares Serrão Maurício 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 Manuel Candeias de Sousa Gago 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Manuel Candeias de Sousa Gago 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

Página 38 de 220ACEF/1516/16037 — Guião para a auto-avaliação

18-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=92b7b485-25f1-6008-ba67...



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 - Augusto Martins Gomes 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Augusto Martins Gomes 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Carlos Manuel Tiago Tavares Fernandes 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Tiago Tavares Fernandes 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Carlos Paulo Oliveira da Silva Cruz 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Paulo Oliveira da Silva Cruz 

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

Universidade de Lisboa
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Edite Maria Gonçalves Martinho 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Edite Maria Gonçalves Martinho 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Eduardo Nuno Brito Santos Júlio 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eduardo Nuno Brito Santos Júlio 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Filipa Maria Santos Ferreira 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Francisco Baptista Esteves Virtuoso 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco Baptista Esteves Virtuoso 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Isabel Maria Figueiredo Lopes 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria Figueiredo Lopes 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado 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
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Mapa VIII - Jaime Alberto dos Santos 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jaime Alberto dos Santos 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - João António Teixeira de Freitas 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João António Teixeira de Freitas 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - João Carlos de Oliveira Fernandes de Almeida 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Carlos de Oliveira Fernandes de Almeida 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

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

Mapa VIII - João Pedro Lage da Costa Firmo 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Pedro Lage da Costa Firmo 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a 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 - João Pedro Ramôa Ribeiro Correia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Pedro Ramôa Ribeiro Correia

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Jorge Manuel Caliço Lopes de Brito 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Caliço Lopes de Brito 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
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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 - José Alexandre de Brito Aleixo Bogas 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Alexandre de Brito Aleixo Bogas 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 Dinis Silvestre 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Dinis Silvestre 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 Joaquim Costa Branco de Oliveira Pedro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Joaquim Costa Branco de Oliveira Pedro

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico
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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 - José Manuel Coelho das Neves 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Coelho das Neves 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 Manuel de Saldanha Gonçalves Matos 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel de Saldanha Gonçalves Matos 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - José Manuel Matos Noronha da Câmara 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Matos Noronha da Câmara 

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

Universidade de Lisboa
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - José Manuel Vaz Velho Barbosa Marques 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Vaz Velho Barbosa Marques 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Luís Guilherme de Picado Santos 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Guilherme de Picado Santos 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Luís Manuel Alves Dias 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Luís Manuel Coelho Guerreiro 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Manuel Coelho Guerreiro 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Manuel Guilherme Caras Altas Duarte Pinheiro 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuel Guilherme Caras Altas Duarte Pinheiro 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Maria Amélia Alves Rangel Dionísio 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Amélia Alves Rangel Dionísio 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Maria da Glória de Almeida Gomes 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria da Glória de Almeida Gomes 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Mário Manuel Paisana dos Santos Lopes 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Manuel Paisana dos Santos Lopes 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Miguel Nuno Caneiras Bravo 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Miguel Nuno Caneiras Bravo 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado 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 - Nuno Gonçalo Cordeiro Marques de Almeida 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Gonçalo Cordeiro Marques de Almeida 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Patrícia Alexandra Afonso Dinis Ferreira 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Patrícia Alexandra Afonso Dinis Ferreira 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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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 - Pedro António Martins Mendes 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro António Martins Mendes 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Pedro Guilherme Sampaio Viola Parreira 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Guilherme Sampaio Viola Parreira 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Pedro Manuel Gameiro Henriques 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Manuel Gameiro Henriques 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico
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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 - Peter John Bourne-Webb 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Peter John Bourne-Webb 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
96

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

Mapa VIII - Ricardo José de Figueiredo Mendes Vieira 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ricardo José de Figueiredo Mendes Vieira 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Rita Maria do Pranto Nogueira Leite Pereira Bento 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rita Maria do Pranto Nogueira Leite Pereira Bento 

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

Universidade de Lisboa
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Rita Maria Vilela Nogueira 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rita Maria Vilela Nogueira 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Rodrigo de Almada Cardoso Proença de Oliveira 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rodrigo de Almada Cardoso Proença de Oliveira 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Rui Pedro Carrilho Gomes 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Rui Vaz Rodrigues 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Vaz Rodrigues 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
20

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

Mapa VIII - Teresa Maria Bodas de Araújo Freitas 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Teresa Maria Bodas de Araújo Freitas 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Vitor Faria e Sousa 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Vitor Faria e Sousa 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Vítor Manuel da Cruz Oliveira 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Vítor Manuel da Cruz Oliveira 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Maria Cristina de Oliveira Matos Silva 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Cristina de Oliveira Matos Silva 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Jorge Manuel Lopes Baptista e Silva 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Lopes Baptista e Silva 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - Inês dos Santos Flores Barbosa Colen 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Inês dos Santos Flores Barbosa Colen 

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Técnico

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 - 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):

<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

Página 55 de 220ACEF/1516/16037 — Guião para a auto-avaliação

18-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=92b7b485-25f1-6008-ba67...



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 - Gabriel de Jesus Gomes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gabriel de Jesus Gomes

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

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

João Carlos Martins Rei Mestre Engenharia Militar 100 Ficha submetida

Alcínia Zita de Almeida Sampaio Doutor Arquitectura e construção 40 Ficha submetida

Alexandre Almeida Mendes 
Borga

Mestre Hidráulica e Recursos Hídricos 30 Ficha submetida

Ana Luísa Rodrigues Branco 
Correia

Doutor Matemática e estatística 100 Ficha submetida

António Carlos Rainha Perry da 
Câmara

Licenciado Engenharia Civil 60 Ficha submetida

António Joaquim Olivença 
Galindro 

Mestre Engenharia Informática 100 Ficha submetida

António José Barreiros Telo Doutor História 100 Ficha submetida

Artur Jorge Espada Caracho Mestre Engenharia Militar 100 Ficha submetida

Celso Jorge Pereira Freilão Braz Mestre Ciências Militares 100 Ficha submetida

César Rodrigo Fernández Doutor Matemática 100 Ficha submetida

David Miguel Pascoal Rosado Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

Florbela Henriques Balão Raabe Mestre Humanidades 100 Ficha submetida

Isabel Maria Henriques Caetano Licenciado Humanidades 100 Ficha submetida

João António de Abreu e Silva Doutor Engenharia do Território 40 Ficha submetida

João Paulo de Freitas Sousa Doutor Ciências Químicas 100 Ficha submetida

Jorge Manuel Dias Sequeira Doutor
Ciências sociais e do 
comportamento

100 Ficha submetida

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

José Carlos Dias Rouco Doutor Gestão de Recursos Humanos 100 Ficha submetida

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

100 Ficha submetida

Mário Manuel Queiroga Pereira Mestre Ciências Militares 100 Ficha submetida

Nuno Manuel Valente da Costa 
Madeira

Licenciado Arquitetura 40 Ficha submetida
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Olga Maria Oliveira Duarte Licenciado Estudos Portugueses e Ingleses 100 Ficha submetida

Paula Manuela dos Santos 
Lopes do Rego Figueiredo

Doutor Engenharia e técnicas afins 100 Ficha submetida

Ricardo Alexandre de Almeida 
Gomes Cristo 

Mestre Estratégia 100 Ficha submetida

Roberto Martins Mariano Licenciado
Ciências Militares na 
especialidade Infantaria

100 Ficha submetida

Rui João Santos Campos e 
Ramos 

Licenciado Engenharia Civil 40 Ficha submetida

Rui Manuel de Almeida Ferreira Mestre Matemática e estatística 100 Ficha submetida

Rui Manuel Proença Bonita 
Velez

Doutor
História Moderna e 
Contemporânea

100 Ficha submetida

Sandra Cristina Amador Pinelas 
Ferreira da Silva

Doutor Matemática e estatística 100 Ficha submetida

Thomas Peter Gasche Doutor Ciências físicas 100 Ficha submetida

Vitor Manuel Azevedo Leitão Doutor Engenharia Civil 100 Ficha submetida

Eduardo Manuel Baptista Ribeiro 
Pereira

Doutor Engenharia Civil 40 Ficha submetida

Ana Maria Carapelho Romão 
Leston Bandeira

Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

Isabel Maria Baltazar Simões de 
Carvalho

Doutor Engenharia Mecânica 30
Ficha em 
preenchimento

Nuno Miguel Cirne Serrano Mira Mestre
Engenharia Geográfica – 
Geodesia

100 Ficha submetida

Artur Manuel Vieira Saraiva Licenciado
Ciências Militares, na 
especialidade Adminitração Militar

100 Ficha submetida

João Luís Rodrigues Leal Doutor
História, Defesa e Relações 
Internacionais

100 Ficha submetida

Manuel Nunes Maio Rosa Mestre Ciências Militares - Infantaria 100 Ficha submetida

Nuno Correia Barrento de Lemos 
Pires

Doutor
História, Defesa e Relações 
Internacionais

100 Ficha submetida

Paulo Alexandre Moreira 
Machado 

Mestre
Ciências Sociais – Gestão da 
Formação Desportiva

100 Ficha submetida

Albano Luís Rebelo da Silva das 
Neves e Sousa 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Alexandre da Luz Pinto Mestre ENGENHARIA DE ESTRUTURAS 60 Ficha submetida

Ana Fonseca Galvão Doutor Engenharia do Ambiente 100 Ficha submetida

Ana Paula Patrício Teixeira 
Ferreira Pinto França de Santana 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

António Jorge Silva Guerreiro 
Monteiro 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

António José da Silva Costa Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

António Manuel Álvares Serrão 
Maurício 

Doutor ENGENHARIA DE MINAS 100 Ficha submetida

António Manuel Candeias de 
Sousa Gago 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Augusto Martins Gomes Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Carlos Manuel Tiago Tavares 
Fernandes 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Carlos Paulo Oliveira da Silva 
Cruz 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Edite Maria Gonçalves Martinho Doutor ENGENHARIA DE MINAS 100 Ficha submetida

Eduardo Nuno Brito Santos Júlio Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Filipa Maria Santos Ferreira Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Francisco Baptista Esteves 
Virtuoso 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Isabel Maria Figueiredo Lopes Doutor GEOLOGIA 30 Ficha submetida

Jaime Alberto dos Santos Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

João António Teixeira de Freitas Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

João Carlos de Oliveira 
Fernandes de Almeida 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

João Pedro Lage da Costa Firmo Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

João Pedro Ramôa Ribeiro 
Correia

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida
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Jorge Manuel Caliço Lopes de 
Brito 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

José Alexandre de Brito Aleixo 
Bogas 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

José Dinis Silvestre Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

José Joaquim Costa Branco de 
Oliveira Pedro

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

José Manuel Coelho das Neves Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

José Manuel de Saldanha 
Gonçalves Matos 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

José Manuel Matos Noronha da 
Câmara 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

José Manuel Vaz Velho Barbosa 
Marques 

Doutor ENGENHARIA DE MINAS 100 Ficha submetida

Luís Guilherme de Picado 
Santos 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Luís Manuel Alves Dias Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Luís Manuel Coelho Guerreiro Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Manuel Guilherme Caras Altas 
Duarte Pinheiro 

Doutor Engenharia do Ambiente 100 Ficha submetida

Maria Amélia Alves Rangel 
Dionísio 

Doutor ENGENHARIA DE MINAS 100 Ficha submetida

Maria da Glória de Almeida 
Gomes 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Mário Manuel Paisana dos 
Santos Lopes 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Miguel Nuno Caneiras Bravo Mestre Engenharia Civil - Construção 100 Ficha submetida

Nuno Gonçalo Cordeiro Marques 
de Almeida 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Patrícia Alexandra Afonso Dinis 
Ferreira 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Pedro António Martins Mendes Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Pedro Guilherme Sampaio Viola 
Parreira 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Pedro Manuel Gameiro 
Henriques 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Peter John Bourne-Webb Doutor
Engenharia Civil e Mecânica dos 
Solos

96 Ficha submetida

Ricardo José de Figueiredo 
Mendes Vieira 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Rita Maria do Pranto Nogueira 
Leite Pereira Bento 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Rita Maria Vilela Nogueira Mestre CONSTRUCAO 100 Ficha submetida

Rodrigo de Almada Cardoso 
Proença de Oliveira 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Rui Pedro Carrilho Gomes Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Rui Vaz Rodrigues Doutor ENGENHARIA CIVIL 20 Ficha submetida

Teresa Maria Bodas de Araújo 
Freitas 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Vitor Faria e Sousa Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Vítor Manuel da Cruz Oliveira Mestre
PLANEAMENTO REGIONAL E 
URBANO

100 Ficha submetida

Maria Cristina de Oliveira Matos 
Silva 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Jorge Manuel Lopes Baptista e 
Silva 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Inês dos Santos Flores Barbosa 
Colen 

Doutor ENGENHARIA CIVIL 100 Ficha submetida

Carlos Alberto Rocha Afonso Licenciado Engenharia Militar 100 Ficha submetida

Gabriel de Jesus Gomes Licenciado Engenharia Militar 100 Ficha submetida

9026
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<sem resposta>

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

4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

Percentagem* / 
Percentage*

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

85

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):

6706

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):

5506

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):

0

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

7500

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):

600

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 
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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.

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 (NEP), 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. 
Secção de recrutamento e admissão/RAE/DCE -3;
Bibliotecas – 5;
Apoio à Coordenação e planeamento – 4;
Apoio administrativo/secretariado – 9;
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 – 4.
Administrative support / secretariat – 9;
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. 
Mestrado – 4;
Licenciatura – 6;
Bacharelato (pré Bolonha) – 2;
12º ano – 13;
9º ano – 5;
4º ano de escolaridade – 1.

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 – 6
Master degree - 4
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4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 
O pessoal não docente Militar é avaliado ao abrigo dos procedimentos constantes do Regulamento de 
Avaliação de Mérito dos Militares do Exército (RAMME).
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 Army Merit 
Evaluation Military Regulation(EMFAR);
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, publicado pela Direção de Formação. Estes cursos estão 
publicitados no sítio do Exército, 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. 
he institution promotes courses of advanced formation, with particular incidence on computer 
Technologies, communication, secretariat and military formation (oriented to military staff), for 
improvement of military competences, organization and process management. Annually a report is made 
on the needs for non-professor personal formation and a Formation Annual Plan is elaborated covering 
specific technical needs (English. Secretarait, several software, among others) either for the needs at 
behavioral formation level (team building, leadership, management projects, computers, secretariat, filing 
and documentation, among others). These needs are integrated with the formation plan of the Army, 
published by the Formation Board and by the Doctrine. These courses are advertised in the site of Army 
and may be consulted inside the institutions. Their existence should be diffused to the staff.

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

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

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 90

Feminino / Female 10

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

28 e mais anos / 28 years and more 0

24-27 anos / 24-27 years 25.5

Até 20 anos / Under 20 years 36.4

20-23 anos / 20-23 years 38.2
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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 14

2º ano curricular 5

3º ano curricular 3

4º ano curricular 6

5º ano curricular 8

6º ano curricular 9

45

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

7 13 10

N.º total matriculados / Total no. enrolled students 12 15 14

N.º de vagas / No. of vacancies 12 15 14

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

140.5 123.3 121.8

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

94 200 194

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) 

NA.

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

NA.

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 if carried out within the structure of Students Board, Course Director and Psychology 
Section/GEPAQ, in the support, counseling and guidance, and response to the information needs and 
students counseling. Course Directors, in direct contact with the students, establish the connection with 
the professors board; identify eventual problems; try to resolve the problems through concerted actions 
that permit the best academic success, and the integral formation of the student. On the other hand, the 
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psychology section/GEPAQ gives also psychological support, counseling and formation to time 
management, study strategies that promote the academic success.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
A Secção de Psicopedagogia/GEPAQ, em coordenação com o Corpo de Alunos (CAl), promove ações de 
socialização dos novos alunos e sessões de acolhimento em que estão presentes os alunos, docentes, 
funcionários, onde é disponibilizado a todos os alunos um Manual de Acolhimento com as informações 
mais relevantes.
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 mais antigos, 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 e 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 Section of Psychology/GEPAQ, in coordination with the Cadets Corps, promotes socialization actions 
of new students and host sessions that are attended by students, faculty, staff, where it is available to all 
students with a Welcome Guide with more relevant information.
On the other hand, after enrolling, students are integrated into the structure of the Cadets Corps, which 
welcomes, integrates and gives them the preliminary guidelines. The Cadets Corps fits the new students 
with students of subsequent years (the oldest), facilitating their adaptation, integration, work, organization 
and study. The course director also plays a very important role in bridging the AM 's controls, faculty and 
students, anticipating or preventing any problems, detecting them early and seek joint strategies with 
students and teachers towards the solve.
Students participates in academic comunity Events (military and civilian) e.g. graduation ceremony and 
university sports championships.

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

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
NA.

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

Os resultados dos inquéritos são materializados em propostas e estas vertidas em planos de melhoria 
pelos diretores de curso e coordenadores científicos. O processo de melhoria deverá refletir as ações 
corretivas a introduzir nas Unidades Curriculares e ciclos de estudo. Os principais responsáveis pela 
implementação das melhorias são os diretores de curso e os coordenadores científicos. As ações 
corretivas são materializadas num relatório a elaborar pelo coordenador científico e submetido para 
aprovação pelo comando da AM. Após aprovação, estas propostas são implementadas no novo ano letivo. 
No âmbito do SIGQ, os inquéritos de satisfação dos discentes são vertidos num relatório síntese que 
identifica pontos fortes, fracos e oportunidades de melhoria, bem como propostas ao comando da AM.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
Survey results are materialized in these proposals and poured into improvement plans by course directors 
and scientific coordinators. The improvement process should reflect the corrective actions to be made to 
curricular units and study cycles. The primary responsibility for implementation of the improvements are 
the course directors and scientific coordinators. Corrective actions are materialized in a report prepared by 
the scientific coordinator and submitted for approval by the AM command. After approval, these proposals 
are implemented in the new school year. Under the SIGQ , the students of satisfaction surveys are poured 
into a summary report that identifies strengths, weaknesses and opportunities for improvement, as well as 
proposals to the command AM.

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.
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A AM candidatou-se à 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 area of international mobility, it was created in 2012-2013 the Cabinet for International Relations (GC 
of the AM, with the purpose to present proposals that aim at the reinforcement of the internationalization 
level of the AM, to monitor all internationalization of the AM activities, promote social and cultural 
meetings, with the objective of facilitating the integration of foreign professors and students, update the 
internet page in what concerns internationalization and implement, being connected to the responsible 
structures, the ERASMUS+ program and others resulting from international agreements in the AM. The AM 
is candidate to the ERASMUS + charter since 2014. It has agreements with other foreign military 
academies in the sense of facilitating 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´s, 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 training, ethics, behavioral and physical guides for the command and leadership in the 
military context and embodies a multidimensional and comprehensive education. A very important 
component of the training is the physical training, ethics, behavioral-oriented command and leadership in 
the military context. The course is also based on knowledge of scientific and technological nature and 
general/transversal knowledge with multidimensional character, which embodies a teaching that can 
classify as comprehensive. Command, investigate, Plan, Manage and Execute specific skills are supported 
by scientific knowledge arising from the transmitted material. Think logically and abstractly, learn to know 
and know-how, are the general skills training profile. The degree of goals Greetings is measured on three 
levels: 1) the level of the various UC's, using valuation methodologies that allow the measurement of 
knowledge and acquired skills; 2) the level of ongoing coordination and framed in the internal quality 
assurance system, validating the results of the study cycle; 3) When the internal system level evaluation of 
the Army and lessons learned and identify possible vulnerabilities in the training of future professionals, 
capable of being resolved or lessened the amount (in 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.
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6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies 
updating. 

The processes, procedures related to changes to be introduced as well as the responsibilities of each 
stakeholder, documentation and deadlines are described 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 syl labus. These propositions are later presented and validated by the studies cycle coordination, 
in Scientific and Pedagogic Boards. 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 - N222 Química dos Explosivos 

6.2.1.1. Unidade curricular:
N222 Química dos Explosivos 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Paulo de Freitas Sousa - 45 horas

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):

Dotar os alunos de uma formação de base adequada a desempenho de funções relacionadas com a 
preparação, manipulação, transporte e armazenamento de substâncias explosivas.
a) Características gerais dos explosivos;
b) Efeitos das explosões e interpretações do ponto de vista químico, teórico e laboratorial;
c) Explosivos mistos iniciadores e artifícios de escorvamento;
d) Cálculo das cargas, precauções na sua aplicação no que concerne à Segurança e Saúde da sua 
manipulação;
e) Os explosivos propulsores.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide skills to the Students about preparation, manipulation, handling and storage of explosive 
substances.
a) General properties of mixed and pure explosives;
b) Explosions effects and knowledge from its chemical composition either theoretical and laboratory;
c) Determination of explosives charge and its application regarding safety and health at work;
d) Detonating explosives and safety precautions.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 – Os explosivos (3h). Conceitos fundamentais (Explosivo, Explosão e Detonação)
2 – Nomenclatura de Química Orgânica (3h), Nomenclatura da IUPAC para os hidrocarbonetos alifáticos e 
aromáticos.
3 – Estrutura Química dos Compostos Explosivos (3h), Exemplos de estruturas químicas dos principais 
compostos e misturas explosivas e respetivas propriedades físico-químicas.
4 . Oxidação (3h), Reações de oxidação, hierarquia dos produtos da reação e balanço de oxigénio.
5 – Formas de utilização das substâncias explosivas (3h), Compactados e PBX´s, binários e plastizantes e 
dinamites.
6 – Estimativa das propriedades dos explosivos (3h), Densidade, velocidade de detonação, detonação de 
misturas e pressão de detonação.
7 – Reações de decomposição (3h), Testes de estabilidade térmica e compatibilidade química.
8 – Termofísica e termoquímicas dos explosivos (3h).
9 – Planos de Hugoniot (3h), Balanço de massa d de momento U-u, P-v e P-u.
10 – Execução de trabalhos laboratoriais (6h).

6.2.1.5. Syllabus:
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1 – The fundamental concepts of explosives (3h), Explosive, explosion and detonation. NCB weapons.
2 – Organic chemistry nomenclature (3h), IUPAC rules for saturated, cyclic and aromatic compounds.
3 – Pure explosive (3h), Grouping explosives by structure and physical-chemistry properties.
4 – Oxidation (3h), Oxidation reactions and product hierarchy. Oxigene balance
5 – Use forms of explosives (3h), Pressing and plastic bonded (PBX´s). Binary and blasting agents. 
Dynamites.
6 – Estimating properties of explosives (3h), Estimation of theoretical density, detonation velocity and 
detonation pression.
7 – Decomposition (3h), Decomposition reactions of TNT, RDX and HMX. Thermal stability tests and 
temperature tests. Chemical compatibility.
8 – Thermophysics and thermochemistry (3h), Heat capacity of gases, liquids and solids. Latent heat of 
fusion.
9 – Hugoniot planes (3h), Mass and moments balance. U-u, P-v and P-u.
10 – Laboratory experiments (6h).

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

Os conteúdos programáticos da Unidade Curricular permitirão aos alunos assimilhar conhecimentos 
sobre as propriedades e aplicações de compostos e misturas explosivas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The concepts related to chemical composition, physical-chemistry properties and application of explosives 
gives a solid background to the students for its preparation, manipulation, handling, storage and 
applications.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo e interativo com recurso a diapositivos (datashow) e vídeos. 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 monitorização dos conhecimentos que vão sendo ministrado no âmbito da Unidade 
Curricular.

Avaliação:
Realização de um teste de avaliação contínua de conhecimentos com uma ponderação de 50% para a 
classificação final. 20% para a execução dos trabalhos laboratoriais e respetivos relatórios e 30% para a 
elaboração, apresentação e discussão de um trabalho de pesquisa sobre temáticas abordadas no âmbito 
da Unidade Curricular.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Its used the model of exposition and interactive using the datashow and youtube movies. The Students are 
strongly encouraged to search (via internet, papers or books) the classes subjects either on the 
theoretical, solving problems and laboratory classes. The learning procedure is based on a continuous 
encouragement towards the subjects teached within the course.

Evaluation:
One theoretical and problem resolution test of assessment contributing with 50% for the final grade. 20% is 
for the laboratory experiments and elaboration of its reports. 30% is left for the individual class 
performance as well as for the writing, apresentation and discussion of a monography focused on the 
subjects teached during the classes.

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 da internet, artigos científicos e 
livros da especialidade sobre os tópicos lecionados em cada aula, permitindo, assim, aos alunos uma 
maior assimilação dos conhecimentos por forma a atingir os objetivos propostos. As aulas teórico-
práticas e a execução de trabalhos laboratoriais permitirão uma aprendizagem contínua da matéria 
lecionada. Todas as semanas serão ministrados exercícios práticos e aulas laboratoriais relacionados com 
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, papers and books 
covering the subjects touched in each theoretical class aiming a better understanding of the subjects to 
achieve the goals of each topic covered in the classes. The exercises resolution and laboratory 
experiments allows to the students a better clarification of the subjects covered in the classes. During the 
Semester, every week, the exercises resolution and lab classes will cover the subjects touched in the 
theoretical classes for a better achievement of the main goals of the course.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
P.W. Cooper, “Explosives Engineering”, Wiley-VCH, New York, 1996.
l.S. Campos and M. Mourato, “Nomenclatura de Compostos Orgânicos”, Escolar Editora, Lisboa, 1999.
D.A. Skoog, D.M. West and F.J. Holler, “Fundamentals of Analytical Chemistry”, Sunders College 
Publishing, New York, 1992.

Mapa X - N215 Mecânica, Eletricidade e Ótica Clássica 

6.2.1.1. Unidade curricular:
N215 Mecânica, Eletricidade e Ótica Clássica 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Thomas Peter Gasche - 30 horas

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):

Conhecimento: 
Algumas das Leis de Física e a suas aplicações nas áreas laboratoriais de (C-M) Mecânica, (C-E) 
Eletricidade e (C-O) Ótica. 
Aptidões e Competências: 
A-1 Planear e efetuar um trabalho laboratorial. 
A-2 Análise e apresentação de dados experimentais.
A-3 A dedução de Leis de Física a partir de experiência.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Knowledge: 
Some physical laws and their applications in the laboratory in the areas of Mechanics (C-M), Electricity 
(C-E) and Optics (C-O). 
Skills and competences: 
A-1 Plan and carry out experimental work. 
A-2 Analysis and presentation of experimental results.
A-3 The deduction of physical laws from experimental data.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Capítulo 1 
Introdução, O Sistema Internacional e outros sistemas de medidas
Medidas e erros, a propagação de erros.
Algarismos significativos, Análise Dimensional
Trabalho M1 – Grandezas Físicas
Trabalho M2 – O Pêndulo Simples
Trabalho M3 – Estática. Decomposição vetorial de forças e o princípio de sobreposição de forças.

Capítulo 2
A Corrente Elétrica e a Lei de Ohm, dissipação de energia
Trabalho E1 – A resistência variável de uma lâmpada.
Trabalho E2 – As Leis de Kirchoff e combinações de resistências.
Trabalho E3 - Circuito RC e a relação entre a carga, a capacidade e o potencial.

Capítulo 3
Trabalho O1 - Ótica de raios; reflexão e refração. 
Trabalho O2 – Polarização, o ângulo de Brewster. O prisma e dispersão. Espelhos.
Trabalho O3 - Interferência e Difração.

6.2.1.5. Syllabus:
Chapter 1 
Introduction, Coordinates, The International System.
Measurements and the propagation of errors.
Significant figures and dimensional analysis.
Lab. M1 – Physical quantities
Lab. M2 – The simple pendulum

Página 67 de 220ACEF/1516/16037 — Guião para a auto-avaliação

18-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=92b7b485-25f1-6008-ba67...



Lab. M3 – Statics. Vectorial decomposition of forces, principal of superposition of forces.

Chapter 2
Electrical current, Ohm’s Law, energy dissipation.
Lab. E1 – The variable resistance of a lamp.
Lab. E2 – Experimental deduction of the Law’s of Kirchoff and combinations of resistances.
Lab. E3 – The RC circuit. The relation between charge, capacity and potential.

Chapter 3
Lab. O1 – Geometrical optics, reflection and refraction. 
Lab. O2 – Polarization, Brewster’s angle. A prism and dispersion. Mirrors
Lab O3 – Interference and Diffraction.

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

Objetivos: Conhecimentos C , Aptidões e Capacidades A
C-M : Lab M1,2,3
C-E : Lab E1,2,3
C-O : Lab O1,2,3
A-1,2,3 : Lab M1-3,E1-3,O1-3

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objectives: Knowledge C , Skills and Capacities A
C-M : Lab M1,2,3
C-E : Lab E1,2,3
C-O : Lab O1,2,3
A-1,2,3 : Lab M1-3,E1-3,O1-3.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Para cada um dos capítulos: introdução dos conceitos básicos numa aula teórica-interativa, seguida por 
três aulas laboratoriais onde os cadetes efetuam trabalhos. Os relatórios destes trabalhos são 
avaliados/comentados pelo professor e depois devolvidos aos cadetes, permitindo assim um processo de 
aprendizagem contínuo e guiado.

Avaliação:
Avaliação de relatórios escritos sobre cada um dos trabalhos efetuados pelos cadetes e, no fim de cada 
um dos três capítulos, um mini-teste. Cada mini-teste avalia a capacidade de interpretar dados 
experimentais “típicos” do capítulo, efetuar uma ou duas medidas e efetuar alguns cálculos simples.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In each section: introduction to the basic concepts in an interactive “theory-practical” lesson, followed by 
3 lab sessions where the cadetes perform the experimental work. The reports of these labs are evaluated 
and corrected/commented by the lecturer and then returned to the cadets, thus allowing a continuous and 
guided learning process.

Evaluation:
Evaluation of the written lab reports on each of the experiments and, at the end of each chapter, a mini-
test. Each mini-test evaluates the capacity of each cadete to interpret “typical” experimental data, carry out 
one or two simples measurements and some simple data-treatment (simple calculations).

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

Todos os objetivos (Os conhecimentos, aptidões e competências) serão adquiridos no laboratório, na 
preparação dos relatórios dos trabalhos e na correção dos relatórios.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
All objectives (Knowledge, aptitude and skills) will be acquired in the laboratory, in writing the laboratory 
reports and in the corrections of these reports.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Guias dos trabalhos práticos.

Laboratory manuals.
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Mapa X - N214 Termodinâmica e Estrutura da Matéria 

6.2.1.1. Unidade curricular:
N214 Termodinâmica e Estrutura da Matéria 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Thomas Peter Gasche - 60 horas

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):

Conhecimento: As Leis de Física na sua aplicação para a Termodinâmica e a Estrutura da Matéria. 
Aptidões e Competências: Dotar o aluno com competência para analisar:
C1) Calor e propriedades térmicas dos meios
C2) Os princípios de termodinâmica
C3) Física estatística
C4) Física Quântica
C5) Aplicações da Física Moderna/Quântica

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Knowledge: The Laws of Physics and their applications to Thermodynamics and the Structure of Matter. 
Skills and Competences: equip the student with the capacity to analyze:
C1) Heat and thermal properties
C2) The principles of thermodynamics
C3) Statistical Physics
C4) Quantum Physics
C5) Applications of modern/quantum physics

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
P1 Trabalho, Calor e Temperatura

P2 Propriedades Térmicas da Matéria: Macroscópicas

P3 Primeiro e segundo principio da Termodinâmica

P4 Propriedades Térmicas da Matéria: Microscópicas

P5 Física estatística e Termodinâmica

P6 Introdução à Mecânica Quântica. Experiências Fundamentais

P7 Estrutura da matéria

P8 Aplicações Tecnológicas, Radiação e Radioactividade

6.2.1.5. Syllabus:
P1 Work, Heat and Temperature

P2 Macroscopic Thermal Properties of Materials

P3 First and Second Principles ofThermodynamics

P4 Microscopic Thermal Properties of Materials

P5 Statistical physics and thermodynamics

P6 Introduction to QuantumMechanics. Fundamental experiments

P7 Structure of Materials

P8 Technological Applications
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

C1 – P1, P2, P4
C2 – P3, P5
C3 – P4, P5
C4 – P5, P6, P7
C5 – P7, P8

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
C1 – P1, P2, P4
C2 – P3, P5
C3 – P4, P5
C4 – P5, P6, P7
C5 – P7, P8

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 exemplos das aplicações diretas dos efeitos de termodinâmica e a física moderna nas 
situações encontradas na vida do cadete – quer na parte militar, quer na parte civil.

Avaliação:
3 testes escritos ao longo do semestre, combinado com a avaliação contínua dos cadetes na forma da 
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 examples of the direct effects of 
thermodynamics and modern physics in day-to-day situations.

Evaluation:
3 written tests during the term, combined with an evaluation of the cadets based upon their interaction in 
the lessons and in the resolution of exercises.

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

Desenvolve-se a capacidade de analisar e compreender a Física, nas cinco áreas indicadas (C1-C5) através 
de uma compreensão da teoria que descreva estes fenómenos e combinação com a resolução de 
exercícios propostos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The capacity to analyze and understand physics, in the five indicated areas (C1-C5) is developed via an 
understanding of the theory that lies behind these areas, coupled with the resolution of exercises by the 
cadets.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Halliday, Resnick e Walker, Fundamentos de Física , vol 2,3,4 (Livros Técnicos e Científicos Editora AS, Rio 
de Janeiro)

Mapa X - N152 Gestão e Teoria da Decisão 

6.2.1.1. Unidade curricular:
N152 Gestão e Teoria da Decisão 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Manuel de Almeida Ferreira - 75 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.
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6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

- Fornecer aos cadetes conhecimentos a nível de modelos matemáticos para resolução de problemas de 
gestão de stocks.
- Fornecer aos cadetes conhecimentos matemáticos necessários para abordar problemas de previsão quer 
em situações causais (métodos de regressão), quer em situações não causais (séries cronológicas).
- Analisar situações da vida profissional através de modelos e metodologias de simulação, com o inerente 
uso de ferramentas.
- Abordar problemas de decisão que envolvam risco e incerteza e compreender os critérios de decisão. 
Entender a matemática da análise bayesiana, e o uso de software para resolução de problemas através de 
diagramas de influência e redes bayesianas. Conhecimento dos fundamentos da teoria dos jogos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Knowledge of the mathematical models used to solve problems of stock management.
- Understanding and use of the mathematics necessary to approach forecasting problems in causal 
situations (regression methods), and in non-causal situations (time series analysis).
- Analysis of real world situations using simulation models and methods, with the aid of software tools.
- Understand decision problems, and decision criteria in contexts of risk and uncertainty. Knowledge of the 
mathematics of bayesian analysis. Resolution of problems using software tools for influence diagrams and 
Bayesian networks. Knowledge of the fundamentals of game theory.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Modelos de Gestão de Stocks
1.1 Características básicas de um modelo de gestão de stocks
1.2 Custos de funcionamento do sistema de stockagem
1.3 Modelos determinísticos
1.4 Modelos estocásticos
1.5 Sistemas hierárquicos
2 Modelos de Previsão
2.1 Modelos de regressão
2.2 Séries cronológicas
2.3 Modelos auto-regressivos
2.4 Método de decomposição
2.5 Modelos de médias móveis
2.6 Modelos de amortecimento exponencial
3 Modelos de simulação
3.1 Descrição e formulação do problema. Especificação do modelo
3.2 Métodos de geração de números aleatórios equiprováveis
3.3 Metodologia da estruturação de modelos
4 O Problema da Decisão
4.1 Decisão em contexto de incerteza
4.2 Decisão em situações de risco
4.3 Conceito de utilidade
4.4 Valor da informação perfeita
4.5 Decisões sequenciais
4.6 Análise bayesiana. Diagramas de Influência e Redes Bayesianas
4.7 Técnica Smart
4.8 Modelos de Markov
4.9 Teoria dos Jogos

6.2.1.5. Syllabus:
1 Stock Management Methods
1.1 Basic characteristics of a sock management model
1.2 Costs of using a stocking system
1.3 Deterministic models
1.4 Stochastic models
1.5 Hierarchic systems
2 Forecasting Models
2.1 Regression models
2.2 Time series
2.3 Auto-regressive models
2.4 Decomposition method
2.5 Moving average models
2.6 Exponential smoothing methods
3 Simulation Models
3.1 Formulation of the problem. Model specification
3.2 Random number generation methods
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3.3 Methodology for structuring models 
4 The Decision Problem
4.1 Decision under uncertainty
4.2 Decision under risk
4.3 Concept of utility
4.4 Value of perfect information
4.5 Sequential decisions
4.6 Bayesian analysis. Influence Diagrams and Bayesian Networks
4.7 Smart technique
4.8 Markov models
4.9 Game Theory

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 Gestão e Teoria da Decisão que compõem os 
objectivos 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 tipo. Resolução de problemas em grupo 
na aula. Resolução de exercícios após as aulas.

Avaliação:
2 testes escritos ao longo do semestre, combinado com a avaliação contínua dos cadetes na forma de 
resolução de exercícios e problemas em grupo.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
A mixture of theoretical presentations with standard exercises. Group problems in the class. Exercises that 
are solved by the cadets outside the direct-contact lessons.

Evaluation:
2 written tests during the term, combined with an evaluation of the cadets in the form of resolution of 
exercises and group problems.

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

Para resolver os exercícios e problemas propostos os cadetes devem entender correctamente as 
metodologias e os modelos estudados.

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 must understand correctly the methodologies and 
models studied.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
a. Bibliografia Obrigatória
- Hilliers, F.S. & Liberman, G.J. (1990). Introduction to Operation Research. McGraw-Hill.
- Taha, H.A. (1992) Operations Research: An Introduction. McMillan, NY.
- Winston, W. (1996). Introduction to Mathematical Programming: Applications and Algorithms. Duxbury 
Press.
- Tavares, V. et al. (1996). Investigação Operacional. McGraw-Hill.
- Peterson, R. & Silver, E. (1979) A. Decisions Systems for Inventory Management and Production Planning. 
John Wiley & Sons. NY.
- Box, G., Jenkins, G. & Reinsel, G. (2008). Time Series Analysis: Forecasting and Control, 4th ed. John 
Wiley & Sons, New Jersey.
- Fishman, G.S. (1978). Principles of Discrete Event Simulation. Wiley.
- Murteira, B. (1988). Estatística: Inferência e Decisão. Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa.
- Williams, J.D. (1986). The Compleat Strategyst - Being a Primer on the Theory of Games of Strategy. 
Dover, NY.

Mapa X - N143 Desenho Técnico 
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6.2.1.1. Unidade curricular:
N143 Desenho Técnico 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui João Santos Campos e Ramos - 60 horas

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):

Apresentar aos estudantes os conhecimentos básicos de Desenho Técnico como linguagem de 
comunicação na engenharia. Pretende-se dotar os alunos de competências, ao nível da capacidade de 
interpretação e de representação ou alteração gráfica baseada em normalização, com domínio do traçado 
à mão livre.
No final da UC, o aluno deverá ser capaz de:
OA1 - Desenhar, com domínio do traçado à mão, de acordo com as normas específicas de desenho 
técnico;
OA2 - Distinguir e aplicar os diferentes tipos de representação plana: vistas múltiplas, projeções oblíquas, 
perspetiva e projeções centrais;
OA3 - Definir as vistas necessárias para a completa representação da peça e optar pela melhor vista para 
alçado principal;
OA4 - Avaliar a necessidade de utilização de vistas parciais, deslocadas ou interrompidas e cortes, ou 
secções, para representação completa de uma peça;
OA5 - Distinguir as diferentes técnicas de cotagem e decidir quais as cotas a inscrever no desenho, bem 
como a vista respetiva.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide students with basic skills in Technical Drawing as a language of communication in engineering. 
It is intended to provide students with the essential knowledge in graphical interpretation and 
representation, or modification, based on standardization, developing freehand mastership.
Learning Objectives (LO):
LO1 - Designing with domain traced by hand, according to the specific standards of technical drawing;
LO2 - Distinguish and apply different types of plane representation: multiple views, oblique projections, 
perspective and central projections;
LO3 - Define the necessary views for the complete representation of the part and opt for the best views of 
main elevation;
LO4 - Assess the need for use of partial views, displaced or interrupted cuts and for complete 
representation of a piece;
LO5 - Distinguish the different techniques of dimensioning and decide which shares to be entered in 
drawing as well as the respective view.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os objetivos de aprendizagem (OA) são concretizados através dos conteúdos programáticos (CP), da 
seguinte forma:
CP1 - Introdução ao Desenho Técnico (DT);
CP2 - Introdução à engenharia e produção de documentação técnica;
CP3 - Fases do projeto em Engenharia Civil e o trabalho em equipa;
CP4 - Conceção: esboços, diagramas, esquemas e perspetiva rápida;
CP5 - Projeções: tipos de projeções e escolha de vistas;
CP6 - Cortes e Secções; 
CP7 - Cotagem: elementos da cotagem; escolha de cotas; cotagem de conjuntos;
CP8 - Perspetivas: tipos de perspetivas, perspetiva isométrica, escolha da posição e construção; 
CP9 - Técnicas expeditas de representação de arcos;
CP10 - Determinação de pontos pertencentes a retas e a curvas geradas pela intersecção de planos e de 
superfícies curvas; 
CP11 - Prática à mão livre de projeções ortogonais axonométricas e múltiplas.

6.2.1.5. Syllabus:
Program Context (PC):
PC1 - Introduction to Technical Drawing (TD);
PC2 - Introduction to engineering and production of technical documentation;
PC3 - Phases of the project in Civil Engineering and teamwork;
PC4 - Design: sketches, diagrams, schematics, quick perspective;
PC5 - Projection types and choice of Views;
PC6 - Cuttings-planes and Sections;
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PC7 - Dimensioning: elements of dimensioning, choice of dimensions and dimensioning sets;
PC8 - Perspectives: types of perspective, isometric perspective, choice of position and construction;
PC9 - Resourceful techniques of representation of arches;
PC10 - Determination of points belonging to lines and curves generated by intersecting planes and curved 
surfaces; Freehand practice of curves using the determination of points;
PC11 - Freehand drawing practice of axonometric and multiple orthogonal projections.

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

CP1 – OA1
CP2 – OA1
CP3 – OA1
CP4 – OA1, OA2, OA3
CP5 – OA2, OA3
CP6 – OA4
CP7 – OA5
CP8 – OA2
CP9 – OA1, OA2, OA3
CP10 – OA1, OA2, OA3, OA4, OA5
CP11 – OA1, OA2, OA3, 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
PC3 – LO1
PC4 – LO1, LO2, LO3
PC5 – LO2, LO3
PC6 – LO4
PC7 – LO5
PC8 – LO2
PC9 – LO1, LO2, LO3
PC10 – LO1, LO2, LO3, LO4, LO5
PC11 – LO1, LO2, LO3, LO4, LO5

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O processo de ensino-aprendizagem compreende aulas teórico-práticas (TP) com recurso a materiais de 
desenho técnico. A UC tem uma forte componente de índole prática, acompanhada de fundamentos 
teóricos, visando facilitar a assimilação dos conhecimentos adquiridos, que serão postos em prática nos 
trabalhos desenvolvidos nas aulas e durante o tempo autónomo (TA).

A avaliação pode ser contínua ou final (por exame). Recomenda-se a avaliação contínua (em frequência), 
composta por trabalhos individuais realizados nas aulas e em TA, cuja nota final corresponde à média 
aritmética das notas de todos os trabalhos.
A avaliação por exame constitui 100% da nota final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching and learning process comprises theoretical-practical (TP) lessons using technical drawing 
material. The curricular unit has a strong component of practical nature, based on theoretical foundations 
which aim to facilitate the consolidation of the knowledge acquired. This knowledge will be practised in the 
classroom and complemented with autonomous work.

The evaluation may be continuous or by examination. It is recommended that the evaluation should be 
carried out through individual work, whose final score is de arithmetical average of the scores of all tasks.
The assessment by examination constitutes 100% of the final grade.

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

A metodologia de ensino adotada, vertida na prática contínua de conhecimentos ministrados, visa 
assegurar a compreensão dos conteúdos programáticos, de molde a que sejam cumpridos todos os 
objetivos estabelecidos. Deste modo, e porque esta unidade curricular é ministrada por via de aulas 
práticas laboratoriais, a avaliação contínua é a mais eficiente e adequada à metodologia de ensino e aos 
objetivos estabelecidos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology adopted, through the ongoing application of acquired skills, is intended to 
ensure the syllabus content is fully understood and the set goals are achieved. Since the course is 
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delivered via practical laboratory classes, continuous assessment is the most efficient and appropriate for 
the teaching methodology and the objectives of the course.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
a. Bibliografia Obrigatória:
Silva, A, Ribeiro, C, Dias, J, Sousa, L., Desenho Técnico Moderno, 10ª Edição, Editora LIDEL, ISBN 972-757-
337-1, 2010;
L. Veiga da Cunha, Desenho Técnico, 14ª Edição, Fundação Calouste Gulbenkian.
b. Bibliografia Complementar:
Morais, Simões, Desenho Técnico Básico, Vol. III. Porto Editora;
F. E. Giesecke et al., Technical Drawing, 11th Edition, Prentice Hall, 2000;
Simmons, C, Maguire, D, Phelps, N. Manual of Engineering Drawing, 3rd Edition. Newnes, 2006;
Sampaio, Alcínia, Desenho técnico: Introdução, normalização e tipos de projecção, ed. AEIST, pp. 14, 
Lisboa, Maio 2004;
Sampaio, Alcínia, Projecções ortogonais múltiplas, ed. AEIST, Lisboa, Junho 2005;
Sampaio, Alcínia, Projecções ortogonais axonométricas, ed. AEIST, Lisboa, Junho 2005;
Sampaio, Alcínia, Representação de cortes e secções, ed. AEIST, Lisboa, Janeiro 2006;
Sampaio, Alcínia, Princípios de cotagem em desenho técnico, ed. AEIST, Lisboa, Janeiro 2006.

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 horas

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 
lineares, dependência e independência linear, núcleo de aplicações alineares e cálculo de dimensões de 
espaços. Também aprendem a determinar vetores e valores próprios, a trabalhar com produto interno, a 
determinar bases ortonormadas, produtos externos, ângulos, áreas e volumes.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
After concluding this course students should know the concepts and basic techniques of linear algebra. In 
particular, students learn how: to compute determinants, to discuss and to solve systems of linear 
equations, to construct sets of linearly independent vectors, to determine the kernel of a linear map, to 
determine dimensions of spaces. They also learn how to compute eigenvalues and eigenvectors, working 
with inner products, to compute orthonormal bases, angles, cross products, areas and volumes.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Matrizes: operações, tipos de matrizes.
Sistemas de equações lineares: representação matricial; classificação, discussão e resolução de sistemas 
de equações lineares; método de Gauss-Jordan.
Determinantes: propriedades; desenvolvimento de Laplace; aplicações; sistemas de Cramer.
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.
Aplicações lineares: definições, exemplos e propriedades; núcleo e subespaço imagem; teorema das 
dimensões; representação matricial, mudanças de base.
Valores e vetores próprios: subespaços próprios; multiplicidade algébrica e geométrica; diagonalização de 
matrizes.
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:
Matrices: operations, type of matrices.
Systems of linear equations: linear representation of systems of linear equations; classification, 
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discussion and resolution of systems of linear equations; the algorithm of Gauss-Jordan.
Determinants: properties; theorem of Laplace; applications; Cramer’s systems.
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 of a space.
Linear maps: definitions, examples and properties; kernel and image; theorem of dimensions; matrix 
representation, change of basis.
Eigenvalues and eigenvectors: eigenspaces; algebraic multiplicity and geometric multiplicity; matrix 
diagonalization.
Inner product: norms, angles and orthogonality; inequality of Cauchy-Schwarz, triangular inequality and 
theorem of Pitagoras; orthogonal, 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 
objetivo.

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. 
Estes conhecimentos serão sedimentados através de casos particulares estudados em exercícios 
práticos.

Regime de avaliação contínua, constituído pela realização de 2 Testes escritos, cada um com peso de um 
meio 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. This knowledge 
will be sedimented through particular cases worked in practical exercises.

Continuous assessment with two written tests, each with one-half 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 de problemas nas aulas teórico-práticas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In theoretical classes the students learn the main results and techniques, which are then applied to solve 
problems in example 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 - N123 Análise Complexa e Equações Diferenciais 

6.2.1.1. Unidade curricular:
N123 Análise Complexa e Equações Diferenciais 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sandra Cristina Amador Pinelas Ferreira da Silva - 75 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.
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6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

A disciplina de Análise Complexa e Equações Diferenciais tem como objectivo fornecer aos alunos uma 
ferramenta matemática que permita ao Cadete-Aluno lidar com os conceitos básicos de várias disciplinas 
dos cursos a que se destina. Nomeadamente, pretende-se atingir os seguintes Objetivos de Aprendizagem 
(OA):
OA1 – Análise complexa;
OA2 – Equações diferenciais ordinárias;
OA3 – Séries de Fourrier e equações diferenciais parciais;
OA4 – Transformada de Laplace.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Complex Analysis and Differential Equations aims to provide students with a mathematical tool that 
allows the cadet-student deal with the basics of various disciplines of the courses to which they relate. In 
particular, it is intended to achieve the following Learning Objectives (OA):
OA1 - Comprehensive analysis;
OA2 - Ordinary differential equations;
OA3 - Fourier series and partial differential equations;
OA4 - Laplace transform.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Introdução à Análise Complexa (Plano complexo. Diferenciabilidade. Funções analíticas. Teorema de 
Cauchy. Fórmula integral de Cauchy. Singularidades isoladas. Séries numéricas. Séries de potências. 
Série de Laurent. Teorema dos resíduos.)
- Equações Diferenciais Ordinárias (Equações diferenciais ordinárias. Equações lineares, separáveis, 
exactas e factores integrantes.)
- Sistemas de Equações Diferenciais Ordinárias (Sistemas de equações ordinárias lineares. Exponencial de 
uma matriz. Fórmula de variação das constantes. Equações lineares de ordem superior.)
- Equações Diferenciais Parciais e Séries de Fourier (Séries de Fourier. Convergência de séries de Fourier. 
Equações diferenciais parciais. Método de separação de variáveis. Equação do calor. Equação de Laplace. 
Equação das ondas.)
- Introdução à transformada de Laplace (Tranformada de Laplace. Propriedades básicas. Região de 
convergência da transformada de Laplace. A inversa da transformada de Laplace.)

6.2.1.5. Syllabus:
- Introduction to Complex Analysis (Complex plane. Differentiability. Analytic functions. Cauchy's theorem. 
Cauchy integral formula. Isolated singularities. Numerical series. Power series. Laurent series. Residue 
theorem.)
- Ordinary Differential Equations (Ordinary Differential Equations. Linear, separable and exact equations. 
Integrating factors. 
- Systems of Ordinary Differential Equations (Systems of linear ordinary equations. A matrix exponential. 
Variation of constants formula. Linear equations of higher order.)
- Partial Differential Equations and Fourier Series (Fourier series. Convergence of Fourier series. Partial 
differential equations. Method of separation of variables. Equation of heat. Laplace equation. Wave 
equation. )
- Introduction to the Laplace transform (Laplace transform. Basic properties. Region of convergence of the 
Laplace transform. The inverse Laplace transform.)

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

Os conteúdos programáticos da UC foram estruturados de acordo com os objectivos da mesma. 
Pretendeu-se garantir que todas as áreas de intervenção ou de ação dos futuros Oficiais de Engenharia 
Militar, resultassem de um encadeamento lógico considerando os objetivos definidos. Desta forma, os 
conteúdos foram adicionados ao programa da UC de uma forma integrada, de modo que os objectivos 
fossem cabalmente cumpridos. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of UC was structured according to the objectives of the same. It was intended to ensure that 
all areas of intervention or action of future Officers Military Engineering resulted from a logical sequence 
considering the objectives defined. Thus, the contents were added to the program of UC in an integrated 
manner so that the targets were fully met. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Explicação dos conteúdos programáticos nas aulas teóricas com recurso a PowerPoint e apontamentos de 
suporte elaborados pelo docente. Serão apresentados vários exemplos para ilustrar a aplicabilidade da 
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matéria teórica dada. Nas aulas práticas os alunos são convidados a resolver os exercícios no quadro e 
explicar os mesmos aos colegas de turma.

Avaliação:
Dois testes escritos individuais e participação nas aulas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Explanation of the syllabus in lectures using PowerPoint and notes the support prepared by the teacher. 
Several examples are presented to illustrate the applicability of the theoretical material given. In practical 
classes the students are asked to solve the exercises in context and explain them to classmates.

Evaluation:
Two written tests and individual classroom participation.

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

Na aula teórica procura-se estimular a capacidade dedutiva do aluno, para um melhor entendimento dos 
conteúdos programáticos, através de demonstrações e exemplificações teóricas. Na aula prática, o aluno 
deverá ser capaz de aplicar os resultados teóricos à resolução de problemas práticos aplicados, sempre 
que possível, a situações de engenharia.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In lecture seeks to stimulate the deductive ability of the student to a better understanding of the syllabus, 
through demonstrations and examples theoretical. In the practice session, the student should be able to 
apply the theoretical results to practical problem solving applied, whenever possible, to situations of 
engineering.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• R. P. Agarwal, K. Perera, S. Pinelas, An Introduction to Complex Analysis, Springer, 2011.
• M. Braun, Differential Equations and their Applications, Springer, 1993.
• Michael Spivak, Calculus - Cálculo Diferencial, Editora Reverté S.A., 2005.
• T. M. Apostol, Calculus, Volume 1, Xerox College Publishing, 1967.
• T. M. Apostol, Calculus, Volume 2, Wiley, 1967.
• Boyce and DiPrima, Elementary differential equations and boundary value problems-John Willey & sons, 
1996.
• L. Ahlfors- Complex Analysis, McGraw Hill, 3rd ed., 1979.

Mapa X - N121 Cálculo Diferencial e Integral I

6.2.1.1. Unidade curricular:
N121 Cálculo Diferencial e Integral I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sandra Cristina Amador Pinelas Ferreira da Silva - 60 horas

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 disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I tem como objectivo fornecer aos alunos uma ferramenta 
matemática que permita ao Cadete-Aluno lidar com os conceitos básicos de várias disciplinas dos cursos 
a que se destina. Nomeadamente, pretende-se atingir os seguintes Objetivos de Aprendizagem (OA):
OA1. Conjuntos numéricos; 
OA2. Diferenciabilidade e integração de funções reais de variável real;
OA3. Séries de funções.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Differential and Integral Calculus I aims to provide students with a mathematical tool that allows the 
cadet-student deal with the basics of various disciplines of the courses to which they relate. In particular, it 
is intended to achieve the following Learning Objectives (OA):
OA1. Numerical sets;
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OA2. Differentiability and integration of real functions of real variable;
OA3. Series functions.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Os Números Reais (Axiomas Algébricos; Desigualdades; Indução; Definições por Recorrência; Axioma 
do Supremo)
- Limites e Continuidade (Funções Reais de Variável Real; Operações Algébricas; Limite de uma função 
num ponto; Limites Laterais, Infinitos e no Infinito; Indeterminações; Continuidade; Funções Contínuas em 
Intervalos)
- Derivadas (Derivada de uma Função num Ponto; Regras de Derivação; Derivada de Funções Compostas; 
Os Teoremas de Rolle, Lagrange e Cauchy; Extremos e Concavidade; As Funções Derivadas; Polinómios 
de Taylor)
- Integrais (Integral de Riemann; Funções Integráveis; Teorema Fundamental do Cálculo; Técnicas de 
Primitivação e Integração; Primitivação e Integração por Partes; Primitivação e Integração por 
Substituição; Primitivação de Funções Trigonométricas; Primitivação de Funções Racionais)
- Sucessões e Séries (Sucessões; Séries de Termos Não-Negativos; Critério de Comparação; Critério 
Integral; Critério do Limite; Critério da Razão)

6.2.1.5. Syllabus:
- The Real Numbers (Algebraic Axioms; Inequalities; Induction; Definitions of Recurrence; Axiom of the 
Supreme)
- Limits and Continuity (Real Functions of Real Variable; Algebraic Operations; Limit of a function at a 
point; Lateral Limits, Infinity limits and limits in the Infinity; Indeterminations; Continuity; Continuous 
Functions in Intervals)
- Derivative (Derivative of a function in a point; Derivation Rules; Derivative of Composite Functions; The 
Rolle, Lagrange and Cauchy theorems; Concavity and Extremes; Derivative Functions; Taylor Polynomials) 
- Integral (The Riemann integral; Integrated Functions; Fundamental Theorem of Calculus; Integration 
Techniques and Primitives; Primitives and Integration by Parts; Primitives and Integration by Substitution; 
Primitives of Trigonometric Functions; Primitives of Rational Functions)
- Sequences and Series (Succession; Series of Non-Negative Terms; Criteria Comparison; Integral 
Criterion; Criteria Limit; Criteria of Reason)

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

Os conteúdos programáticos da UC foram estruturados de acordo com os objectivos da mesma. 
Pretendeu-se garantir que todas as áreas de intervenção ou de ação dos futuros Oficiais de Engenharia 
Militar, resultassem de um encadeamento lógico considerando os objetivos definidos. Desta forma, os 
conteúdos foram adicionados ao programa da UC de uma forma integrada, de modo que os objectivos 
fossem cabalmente cumpridos. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of UC was structured according to the objectives of the same. It was intended to ensure that 
all areas of intervention or action of future Officers Military Engineering resulted from a logical sequence 
considering the objectives defined. Thus, the contents were added to the program of UC in an integrated 
manner so that the targets were fully met.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Explicação dos conteúdos programáticos nas aulas teóricas com recurso a PowerPoint e apontamentos de 
suporte elaborados pelo docente. Serão apresentados vários exemplos para ilustrar a aplicabilidade da 
matéria teórica dada. Nas aulas práticas os alunos são convidados a resolver os exercícios no quadro e 
explicar os mesmos aos colegas de turma.

Avaliação:
Quatro testes escritos individuais e participação nas aulas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Explanation of the syllabus in lectures using PowerPoint and notes the support prepared by the teacher. 
Several examples are presented to illustrate the applicability of the theoretical material given. In practical 
classes the students are asked to solve the exercises in context and explain them to classmates.

Evaluation:
Four written tests and individual classroom participation.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.
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Na aula teórica procura-se estimular a capacidade dedutiva do aluno, para um melhor entendimento dos 
conteúdos programáticos, através de demonstrações e exemplificações teóricas. Na aula prática, o aluno 
deverá ser capaz de aplicar os resultados teóricos à resolução de problemas práticos aplicados, sempre 
que possível, a situações de engenharia.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In lecture seeks to stimulate the deductive ability of the student to a better understanding of the syllabus, 
through demonstrations and examples theoretical. In the practice session, the student should be able to 
apply the theoretical results to practical problem solving applied, whenever possible, to situations of 
engineering.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
T. M. Apostol, Calculus, volume 1, Wiley, 1967.
F. Dias Agudo, Análise Real, volume 1, Escolar Editora, 1994 (2ª edição).
J. Campos Ferreira, Introdução à Análise Matemática, Fundação Calouste Gulbenkian, 1989.
Marsden & Hoffman, Elementary Classical Analysis, Freeman, 1993.

Mapa X - M413 História Militar 

6.2.1.1. Unidade curricular:
M413 História Militar 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Barreiros Telo - 45 horas

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
OA 2 - Descrever a transição da atividade militar para a Idade Moderna
OA 3 - Caracterizar a atividade militar na expansão Europeia
OA 4 - Caracterizar a atividade militar na transição da idade moderna para a idade contemporânea
OA 5 - Caracterizar a atividade militar no século XIX
OA 6 - Descrever as inovações militares nas Guerras Industriais
OA 7 - Caracterizar a guerra na Europa no início do século XX (1ª Guerra Mundial)
OA 8 - Descrever as inovações militares na 2ª Guerra Mundial
OA 9 - Caracterizar o período da Guerra Fria 1945 - 1990
OA 10 - Caracterizar o período do mundo bipolar

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
OA 1 - Characterize the medieval military activity
OA 2 - Describe the military activity in the transition to the modern age
OA 3 - Characterize the military activity in the European expansion
OA 4 - Characterize military activity in the transition of the modern age to the contemporary age
OA 5 - Characterize the military activity in the nineteenth century
OA 6 - Describe the military innovations in industrial Wars
OA 7 - Characterize the war in Europe in the early twentieth century (WW1)
OA 8 - Describe the military innovations in the 2nd World War
OA 9 - Characterize the Cold War period 1945-1990
OA 10 - Characterize the period of the bipolar world

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP 1 - A atividade militar medieval
CP 2 - A atividade militar na transição para a Idade Moderna
CP 3 - A atividade militar do Antigo Regime
CP 4 - A atividade militar na transição para as sociedades industrias
CP 5 - A atividade militar das sociedades industriais
CP 6 - A atividade militar das sociedades pós-industriais

6.2.1.5. Syllabus:
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CP1 - The medieval military activity
CP2 - Military activity in the transition to the modern age
CP3 - Military activity and the Old Regime
CP4 - The military activity in the transition to industrial societies
CP5 - The military activity of industrial societies
CP6 - The military activity of postindustrial societies

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 
CP 4 - OA4, AO 5 e OA 6
CP 5 – OA 7, OA 8 e OA 9
CP 6 - OA 10

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 
CP 4 - OA4, AO 5 e OA 6
CP 5 – OA 7, OA 8 e OA 9
CP 6 - OA 10

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. 
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 e 10
Discussão dirigida: AO 5, 7 e 10

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 e 10
Discussion: AO 5, 7 e 10

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Barata, Manuel Themudo – As Invasões Francesas e a Organização da Resistência Portuguesa, Lisboa, 
Serviço Histórico Militar, 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.
Lord Carver – Twentieh Century Warriors. The Development of the Armed Forces of the Major Military 
Nations, Londres, Weidenfeldand Nicolson, 1987.
Claval, Paul – Geópolitique et Géostratégie, Paris, Nathan University, 1996.
- Freitas, Jorge Carvalho, O Combatente durante a Guerra da Restauração 1640-1668,2003.
Gilpin, Robert – War & Change in World Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
Gomes, Carlos de Matos – Moçambique- 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.
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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 - 15 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Paulo Alexandre Moreira Machado - 15 horas
Roberto Martins Mariano - 15 horas

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

OA1: Enunciar os conceitos de Comando, Chefia e Direcção;
OA2: Identificar a influência da moral e da ética nos códigos deontológicos no contexto do trabalho;
OA3: Analisar o ordenamento jurídico do milita, nomeadamente o que se refere ao enquadramento 
nacional e internacional;
AO4: Desenvolver a tomada de decisão, individualmente e em grupo, através do estudo e debate de casos 
em contexto;
OA5: Indicar os processos de comunicação e de aconselhamento na interacção entre o líder e o seguidor;
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 da liderança.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
OA1: List Command, Leadership and Management concepts;
OA2: Identify the influence of moral and ethical codes of conduct in the context of the workjob;
OA3: Analyze the legal system military in particular as regards the national and international framework;
AO4: Build on decision making, individually and in groups, through the study and discussion of cases in 
context;
OA5: Enter the communication process and advice on the interaction between the leader and the follower;
AO5: Relate the importance of management and stress control in military-oriented organizations and 
enumerate the role of leader the motivation of followers;
OA6: To provide theoretical and practical bases for developing the ability to lead and form effective teams;
AO7: Build and test pedagogical approaches appropriate to the formation of 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.

Procura-se desenvolver nos que lideram as organizações uma consciencialização sobre a importância dos 
valores no estabelecimento de comportamentos apropriados (CP1, CP2 e CP3). Através destes conteúdos 
procura-se desenvolver nos líderes comportamentos eticamente aceitáveis e tidos como referência para 
potenciar as suas capacidade de influencia junto dos outros indivíduos na obtenção de desempenhos 
superiores (CP3). 
Todos os indivíduos que ocupam os lugares de topo nos diferentes níveis hierárquicos devem ter uma 
perceção correta e consciente sobre o papel que lhes é exigido, e que numas situações devem exercer a 
autoridade formal (comando/ direção/ chefia) e noutras a informal (liderança), representando estes ciclo a 
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“arte de comandar” (CP4). 
Os conteúdos ministrados no ponto (CP5) permitem desenvolver nos indivíduos um conjunto de 
competências - chave de liderança nos domínios de si próprio, na relação com os outros, da tarefa e 
atividades, da organização e com o ambiente.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Develop in leading organizations an awareness about the importance of values in the establishment of 
appropriate behaviors (CP1, CP2 and CP3). On the other hand, too and looking through them develop 
content in ethically acceptable behaviors, and leaders taken as reference to enhance their ability to 
influence among others the obtaining of superior performance (CP3).
All individuals who occupy the top spots in the various hierarchical levels must have a correct and 
conscious awareness of the role that is required of them, and that in some situations must exercise formal 
authority (control / management) and other informal ( leadership), representing these cycle "art to 
command" (CP4).
The contents given in paragraph (CP5) allow individuals to develop a set of skills - key leadership in the 
fields of himself in relation to others, the task and activities of the organization and the environment.

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.

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 auto-desenvolvimento.
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.
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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:
Bibliografia Obrigatória
AAVV, Comando em Combate. 1996. In Military Review. Brazilian, 2nd Quarter.
AAVV, Liderança. 1996. In Military Review. Brazilian, 3rd Quarter. 
AAVV, Liderança/Ética e Valores Militares. 1999. In Military Review. Brazilian, 1st Quarter.
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.
Donnelly, J. H., Gibson, J. L., & Ivancevich, J. M. (2000). Administração: princípios de gestão empresarial. 
Lisboa: McGraw-Hill.

Mapa X - E161 Hidrologia e Recursos Hídricos 

6.2.1.1. Unidade curricular:
E161 Hidrologia e Recursos Hídricos 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Manuela dos Santos Lopes do Rego Figueiredo - 75 horas

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 conhecimento técnico (domínio organizacional), 
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 - Definir características de bacias hidrográficas
OA2 – Analisar dados pluviométricos
OA3 – Determinar volume de água evaporada
OA4 - Determinar volume de água envolvido no escoamento e infiltração
OA5 – Caracterizar fenómenos extremos, hidrogramas de cheias e caudais de ponta de cheia
OA6 –Aproveitamento de recursos hidricos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
We intend to develop in the students the technical skills (organizational domain), critical thinking, 
analytical reasoning (cognitive dimension), teamwork (dimension of leadership) and communication 
(dimension of leadership / influence) through a combined effect between teaching methodology, 
assessment methodology and syllabus. All those skills contribute to the following Learning Objectives 
(LO):
LO1 – Define the main characteristics of Hydrological Basin
LO2 - Analyze the rainfall data
LO3 - Determine the volume of water evaporated
LO4 - Determine the volume of water involved in the flow and infiltration
LO5 - Characterize extreme events, hydrographs of floods and peak flood discharges
LO6 - Reclamation of water resources

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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CP1 - Bacias hidrográficas
Ciclo hidrológico.
Balanço hidrológico. 
Distribuição de água na Terra.
Bacia hidrológica – caracteristicas geométricas, do sistema de drenagem e da geologia e solos.
CP2 – Precipitação
Análise dos dados pluviométricos numa estação.
Isolinhas e isoietas.
Precipitação ponderada, anual e mensal.
Precipitações intensas de curta duração.
CP3 – Evaporação
Definição e Conceitos.
Medição e cálculo.
CP4 – Evapotranspiração
Conceito.
Evapotranspiração potencial e efectiva.
Comparação das várias fórmulas para a determinação da evapotranspiração
CP5 – Infiltração, Percolação e Drenagem
Conceitos, medição e determinação.
CP6 – Escoamento de superficie
Medição de caudais, hidrogramas e estudo de cheias.
CP7 – Balanço Hidrológico
Definição e utilização do Balanço Hidrológico nomeadamente para necessidades de rega.

6.2.1.5. Syllabus:
CP1 – Hydrological Basin
CP2 – Precipitation
CP3 – Evaporation
CP4 – Evapotranspiration
CP5 - Infiltration, Seepage and Drainage
CP6 - Surface flow
CP7 - Hydrologic Balance

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

CP1 – OA1
CP2 – OA2, OA6
CP3 – OA3, OA6
CP4 – OA6
CP5 – OA4, OA6
CP6 – OA5, OA6
CP7 – OA6

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
PC1 – LO1
PC2 – LO2, LO6
PC3 – LO3, LO6
PC4 – LO6
PC5 – LO4, LO6
PC6 – LO5, LO6
PC7 – LO6

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino desta UC recorre, conforme as matérias em causa, aos métodos activo, demonstrativo, 
interrogativo e, principalmente, expositivo.

Avaliação:
Média ponderada dos trabalhos práticos a realizar (40%) com a nota de um teste escrito individual (60%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies encompasses, according to the topics, to both lecturing, learning by teaching, 
collaborating and, mainly, explaining.

Evaluation:
Average between Group works in class (40%) and a Written Test (60%).
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Dado o carácter essencialmente interpretativo e analítico desta UC, e sendo a principal metodologia de 
ensino o método expositivo, é através da interrogação directa que se podem avaliar a realização dos 
objectivos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Since the main learning methodology is the explanation, the evaluation process to accomplish these 
objectives is by direct questioning the students either in the class or by drill exercises and evaluation 
tests.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Lencastre, A. & Franco, F.M. (1984). Hidrologia e Recursos Hídricos. Monte de Caparica: UNL
Hipólito, J.R. & Vaz, A.C. (2011). Hidrologia e Recursos Hídricos. Lisboa: IST Press.
Bibliografia Complementar
Linsley, K. & Paulhus, J.L. (1982). Hidrology for Engineers. (s.l.) McGraw-Hill.
Chow, M. & Mays, L. (s.d.). Applied Hidrology. (s.l.) McGraw-Hill.
Dingman, S.L. (s.d.). Physical Hidrology. (s.l.). Macmillan.
Ward, A. D. & Elliot, W. J. (s.d.). Environmental Hidrology. (s.l.). CRC Press.

Mapa X - N321 Mineralogia e Geologia 

6.2.1.1. Unidade curricular:
N321 Mineralogia e Geologia 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Manuela dos Santos Lopes do Rego Figueiredo - 75 horas

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 conhecimento técnico (domínio organizacional), 
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 em campo os diversos tipos de formações rochosas
OA2 - Fazer levantamentos das estruturas mais comuns
OA3 - Identificar tipos de alteração
OA4 - Identificar tipos de modelados
OA5 – Interpretação de Cortes Geológicos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
We intend to develop in the students the technical skills (organizational domain), critical thinking, 
analytical reasoning (cognitive dimension), teamwork (dimension of leadership) and communication 
(dimension of leadership / influence) through a combined effect between teaching methodology, 
assessment methodology and syllabus. All those skills contribute to the following Learning Objectives 
(LO):
LO1 - Identify in the field various types of rock formations
LO2 - Making surveys of the most common structures
LO3 - Identify types of weathering
LO4 - Identify types of patterned
LO5 - Geological cross-cutting relationships

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 – A geologia e a Eng Militar
A terra: Dados gerais
Tectónica global 
CP2 - Mineralogia 
Mineralogia química
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Os minerais argilosos e a Engenharia
Estudo macroscópico de minerais
CP3 - Petrologia das rochas igneas
O ciclo geoquímico da litosfera
Petrologia das rochas ígneas: Magmas
Evolução magmática. Séries reaccionais de Bowen
Descrição e identificação das principais rochas ígneas
CP4 - Petrologia das rochas sedimentares
Meteorização, Alteração e alterabilidade
Transporte, Sedimentação, Diagénese
Descrição e identificação das principais rochas sedimentares
CP5 - Petrologia das rochas metamórficas
Metamorfismo:
Factores;Tipos 
Descrição e identificação das principais rochas metamórficas
CP6 - Tectónica
Comportamento mecânico das rochas à deformação
Estruturas tectónicas mais comuns
CP7 – Geomorfologia
Modelado normal, cársico litoral, eólico e glacial
CP8 – Estratigrafia
Princípios da estratigrafia
CP9 – Geologia de Portugal
Cartografia geológica e cortes

6.2.1.5. Syllabus:
CP1 – Geology and Militar Engineering.
CP2 – Mineralogy 
CP3 – Petrology of igneous rocks
CP4 - Petrology of sedimentary rocks
CP5 - Petrology of metamorphic rocks
CP6 -Tectonics
CP7 – Geomorphology
CP8 – Stratigraphy
CP9 – Portuguese Geology 

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

CP1 – OA1
CP2 – OA1, OA2, OA3
CP3 – OA1, OA2, OA3
CP4 – OA1, OA2, OA3
CP5 – OA1, OA2, OA3
CP6 – OA1, OA2
CP7 – OA1, OA4
CP8 – OA1, OA5
CP9 – OA1, OA2, OA5

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
PC1 – LO1
PC2 – LO1, LO2, LO3
PC3 – LO1, LO2, LO3
PC4 – LO1, LO2, LO3
PC5 – LO1, LO2, LO3
PC6 – LO1, LO2
PC7 – LO1, LO4
PC8 – LO1, LO5
PC9 – LO1, LO2, LO5

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino desta UC recorre, conforme as matérias em causa, aos métodos activo, demonstrativo, 
interrogativo e, principalmente, expositivo.

Avaliação:
No decurso do semestre realizar-se-ão três testes escritos individuais.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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The teaching methodologies encompasses, according to the topics, to both lecturing, learning by teaching, 
collaborating and, mainly, explaining.

Evaluation:
Three written tests.

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

Dado o carácter essencialmente interpretativo e analítico desta UC, e sendo a principal metodologia de 
ensino o método expositivo, é através da interrogação directa que se podem avaliar a realização dos 
objectivos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Since the main learning methodology is the explanation, the way to evaluate the objective's 
accomplishments is by direct questioning the students either in the class or by drill exercises and 
evaluation tests. cross-cutting relationships

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bibliografia Obrigatória
Sebenta Teórica e Prática disponibilizada no inicio do semestre
Bibliografia Complementar
AIRES-BARROS (1991) Alteração e Alterabilidade de Rochas, Lisboa, INIC
DERRUAU (1969) Les formes du relief terrestre, Paris, Masson et Cie;
GALOPIM de CARVALHO (2002) Introdução ao estudo do magmatismo e das rochas magmáticas, Lisboa.

Mapa X - N216 Eletromagnetismo 

6.2.1.1. Unidade curricular:
N216 Eletromagnetismo 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Thomas Peter Gasche - 45 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
<sem resposta>

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

Conhecimento: As Leis de Física na sua aplicação para o Eletromagnetismo. 
Aptidões e Competências: Esta disciplina apresenta os conceitos e princípios básicos do 
eletromagnetismo e da ótica física reforçando a compreensão desses conceitos através de aplicações ao 
mundo real. Os alunos deverão ter a capacidade de manipular esses conceitos e saber aplica-los à 
resolução de problemas. Os estudantes serão motivados por exemplos de aplicação dos princípios da 
física noutras áreas do conhecimento científico e tecnológico. O ensino teórico será complementado com 
apoio teórico-prático e a realização de demonstrações laboratoriais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Knowledge: The Laws of Physics in their applications to eletromagnetism. 
Skills and competences: This course presents the concepts and basic principles of electromagnetism and 
optics, reinforcing the comprehension of these concepts via real-world examples. The students should 
attain the capability to manipulate these concepts and know how to apply them to solving problems. 
Theory is complemented by problem solving and laboratory demonstrations.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 A Lei de Coulomb
2 O Campo Elétrico e Potencial
3 A Lei de Gauss
4 Condensadores
5 O Campo Elétrico na presença da matéria
6 A Corrente Elétrica e a Lei de Ohm
7 A Força Magnética e o Campo Magnético
8 A Lei de Ampere
9 Indução
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10 O Campo Magnético na presença da matéria
11O Campo eletromagnético
12 Ondas Eletromagnéticas

6.2.1.5. Syllabus:
1 Coulomb’s Law
2 The Electrical Field and Potential
3 Gauss’s Law
4 Capacitors
5 The Electric Field in materials
6 Electric Current and Ohm’s Law
7 The magneticforce and the magnetic field
8 Ampere’s Law
9 Induction
10 The magnetic field in materials
11 The electromagnetic field
12 Electromagnetic Waves

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 exemplos das aplicações diretas dos efeitos de eletromagnetismo nas 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 da 
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 examples of the direct effects of 
electromagnetism in day-to-day situations.

Evaluation:
2 written tests during the term, combined with an evaluation of the cadets based upon their interaction in 
the lessons and in the 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 de 
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:
- Leite Videira, A. L. Electricidade e Magnetismo (Academia Militar, 1996) 
- Halliday, Resnick e Walker, Fundamentos de Física , vol 3,4, (Livros Técnicos e Científicos - Editora AS, 
Rio de Janeiro)

Mapa X - N151 Investigação Operacional 

6.2.1.1. Unidade curricular:
N151 Investigação Operacional 
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6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
César Rodrigo Fernández - 45 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
José António Travanca Lopes - 30 horas

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

Mostrar conhecimentos em:
a. Problemas de IO
b. Programas lineares
c. Otimização com algoritmo simplex
d. Interpretação dos elementos duais
e. Formulação e resolução do modelo de transporte
f. Transexpedição e afetação
g. Redes
h. Caminhos mais curtos
i. Árvores abrangentes mínimas
j. Fluxos máximos
k. Temporizações ótimas
l. Folgas em projetos

Desenvolver aptidão para:
1. Modelar problemas de IO
2. Utilizar análise de sensibilidade
3. Otimizar afetação ou transporte
4. Formular e otimizar problemas associados a redes
5. Gerir temporização de projetos

Adquirir competências em:
i) Tecnologia de Informação e Comunicação
ii) Valorização Pessoal
iii) Conhecimento Técnico e Tático
iv) Comando e Direção
v) Planeamento e Análise
vi) Autonomia e iniciativa
vii) Supervisão
viii) Inteligência geral
ix) Raciocínio Analítico
x) Raciocínio crítico
xi) Pensamento criativo
xii) Tomada de Decisão
xiii) Auto Confiança

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Showing knowledge in:
a. OR problems
b. Linear programs
c. Optimization with Simplex algorith
d. Interpretation of dual elements
e. Formulation and solving in transport model
f. Transhipment and assignment
g. Networks
h. Shortest path
i. Minimal spanning tree
j. Maximal flow
k. Optimal timing
l. Slack in projects

Developing skills in:
1. OR problems modelling
2. Using sensitivity analysis
3. Optimizing transport or assignment problems
4. Formulation and optimization network-related problems
5. Management of project timing

Acquiring skills in:
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i) Communication and Information Technologies
ii) Personal Valorization
iii) Technical and Tactical Knowledgement
iv) Command and Direction
v) Planning and Analysis
vi) Autonomy and Initiative
vii) Supervision
viii) Overall Inteligence
ix) Analytical Reasoning
x) Critical Reasoning
xi) Creative Thinking
xii) Decission Making
xiii) Self Confidence

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 programáticos iniciam-se com o modelo central da investigação operacional: O modelo de 
programação linear, onde surgem todos os conceitos centrais desta disciplina. Apresentam-se métodos 
para resolver e analisar este tipo de problemas. Posteriormente, centramo-nos em problemas concretos de 
interesse pela sua aplicação militar e na logística.
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,j,1,2,4,i-xiii
- Tema 4:k,l,2,5,i-xiii

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus begins with the main model in operations research: The linear programming model, where all 
the main concepts of this subject appear. Different methods are then introduced for the solving and 
analysis of this king of problem. Later, we focus on particular problem with interest for its interest in 
defence and logistics.
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,j,1,2,4,i-xiii
- Unit 4: k,l,2,5,i-xiii

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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.
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Avaliação:
Provas de avaliação de frequência.
Avaliação contínua
Exame final
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.

Evaluation:
Evaluation tests
Continuous evaluation
Final exam.
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 - N132 Programação

6.2.1.1. Unidade curricular:
N132 Programação

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Joaquim Olivença Galindro - 60 horas
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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):

OA1 – Compreender programas escritos na linguagem de Programação C/C++, identificando o objetivo que 
se pretende alcançar com a sua execução.
OA2 – Capacidade de abordar os vários problemas utilizando uma aproximação modular.
OA3 – Compreender a tipologia dinâmica da programação, bem como o recurso ao conceito de trabalho 
por objetos. 
OA4 – Implementar e usar estruturas de dados básicas e manipulação de ficheiros.
OA5 – Ter a capacidade de criar autonomia para a aprendizagem de outras linguagens procedimentais, a 
partir de documentação existente em suporte adequado, e entender a conexão global entre as várias 
linguagens disponíveis.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 - Understanding programs written in the programming language C / C ++, identifying the goal to be 
achieved in its implementation.
LO2 - Ability to address the various problems using a modular approach.
LO3 - Understanding the dynamics type of programming as well as the use of the concept of work by 
objects.
LO4 - Implement and use basic data structures and file manipulation.
LO5 - Having the ability to create autonomy for learning other procedural languages, from existing 
documentation on suitable media, and understand the global connection between different languages 
available.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP01-Introdução
CP02-Computadores e sistemas operativos
CP03-Compilação e depuração de um programa
CP04-Noção de léxico; Programação C
CP05-Conceitos
CP06-Estrutura de um programa
CP07-Dados elementares; Constantes; Operadores e expressões
CP08-Instruções de entrada/saída
CP09-Controlo de fluxo
CP10-Instrução if
CP11-Ciclo: instrução while; do_while; for
CP12-Estrutura switch 
CP13-Programação estruturada
CP14-Funções
CP15-Modularidade e estruturação: divisão por ficheiros
CP16-Estruturas de dados
CP17-Vectores
CP18-Vectores multidimensionais
CP19-Estruturas e suas aplicações
CP20-Algoritmos de busca simples
CP21-Algoritmos de ordenação
CP22-Noção de recursividade
CP23-Apontadores
CP24-Passagem de argumentos: valor e referência
CP25-Apontadores e arrays
CP26-Apontadores
CP27-Ficheiros
CP28-Utilização de ficheiros
CP29-Entrada e saída
CP30-Ficheiros de texto
CP31-Estruturas de dados dinâmicas
CP32-Variáveis estáticas e dinâmicas
CP33-Pilhas; Filas; Listas

6.2.1.5. Syllabus:
PC01-Introduction
PC02-Computers and operating systems
PC03-Building and debugging a program
PC04-Notion of lexicon, C Programming
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PC05-Concepts
PC06-Program structure
PC07-Data types, constants, operators and expressions
PC08-Input/output instructions
PC09-Flow Control
PC10-if statement
PC11-Loops: while; do_while; for statement
PC12-Switch structure 
PC13-Structured Programming
PC14-Functions 
PC15-Modularity and structure: division by files
PC16-Data Structures
PC17-Vectors; Strings
PC18-Multidimensional vectors
PC19-Structures and its applications
PC20-Simple search Algorithms
PC21-Introduction to sorting algorithms
PC22-Definition of recursion
PC23-Pointers; declaration of pointers
PC24-Passing parameters: by value and by reference
PC25-Pointers and arrays
PC26-Pointers
PC27-Files
PC28-Using files
PC29-Input and output
PC30-Text Files
PC31-Dynamic Data Structures
PC32-Static and dynamic variables
PC33-Stacks; Queues; Simple and Doubly linked lists

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

OA1 - CP 1 a 33
OA2 - CP 13, 15
OA3 - CP 1 a 33
OA4 - CP 16 a 21, 27 a 33
OA5 - CP 1 a 33

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
LO1 - PC 1 to 33
LO2 - PC 13, 15
LO3 - PC 1 to 33
LO4 - PC 16 to 21, 27 to 33
LO5 - PC 1 to 33

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Regime de aulas teóricas, com suporte prático de resolução de problemas exemplificativos, sob 
condução do docente. 
- Apresentação e resolução de exercícios práticos colocados à disposição dos alunos, com base no seu 
trabalho individual ou por grupos, consoante o grau de dificuldade crescente, com recurso a consulta de 
bibliográfica ou electrónica (Internet), com apoio e condução do docente.

A avaliação compreende uma componente prática (Trabalhos de grupo para resolução de pequenos 
problemas ao longo do desenvolvimento da matéria) e por uma componente teórica (realização de dois 
testes escritos individuais). 
O peso na nota final de cada uma das componentes é definido no início de cada semestre de 
funcionamento da disciplina, em função da organização específica do calendário de tempos lectivos 
disponíveis. 
A não obtenção de uma classificação positiva de frequência nesta avaliação contínua implica a realização 
de um exame final, sobre a totalidade da matéria leccionada.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Arrangements for lectures, with practical support troubleshooting exemplary, driving under the teacher.
- Presentation and solving practical exercises available to students based on their work individually or in 
groups, depending on the degree of growing difficulty, using query bibliographic or electronic (Internet), 
with the support and conduct of teachers.
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The evaluation consists of a practical component (performing work group to solve small problems 
throughout the development of the field) and a theoretical component (completion of two written individual 
tests).
The weight in the final grade of each component is defined at the beginning of each half operating 
discipline, depending on the specific organization of the academic calendar time available.
Failure to obtain a positive rating for this frequency continuous assessment involves the completion of a 
final exam on the entire subject taught.

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 Dirigida - Exposição Oral dos Alunos: OA1 a OA6
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.
Method Affirmative / Expository and Statement: LO1 to LO5
Oriented Discussions: LO1 to LO5
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:
a. Bibliografia Obrigatória
- The C Programming Language - The ANSI edition, Autor(es):Brian W. Kernighan e Dennis M. Ritchie, 
1998, Prentice-Hall 
- Fundamentos de Programação, Marques de Sá, FCA-Editora de Informática 
- Fundamentos de Programação Usando C, Joaquim P. Marques de Sá, 2004, FCA - Editora de Informática 
ISBN: 972-722-475-x Edição mais recente
b. Bibliografia Complementar
- C, a Linguagem de Programação: padrão ANSI, Editora Campus, 1989, ISBN: 85-7001-586-0 
- C Programming Language - The ANSI Edition (2nd Edition), Brian W. Kernigham, Dennis Ritchie, 1988, 
Prentice-Hall

Mapa X - N126 Matemática Computacional 

6.2.1.1. Unidade curricular:
N126 Matemática Computacional 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
César Rodrigo Fernández - 45 horas

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):

Mostrar conhecimentos em:
a. Origem, propriedades e propagação de erros 
b. Algoritmos para determinar zeros de funções
c. para resolução de equações lineares
d. para Interpolação e Aproximação
e. para derivação e quadratura
f. para integração de EDOs
g. sua implementação através de programação
h. suas propriedades numéricas
Desenvolver aptidão para:
1. Avaliar e controlar a eficácia de algoritmos
2. Desenvolver e programar algoritmos
3. Aplicar de algoritmos em problemas práticos
4. Escolher algoritmos adequados para cada problema
5. Intrepretar os resultados da aplicação dum algoritmo
Adquirir competências em:
i) Tecnologia de Informação e Comunicação
ii) Valorização Pessoal
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iii) Planeamento e Análise
iv) Autonomia e iniciativa
v) Inteligência geral
vi) Raciocínio Analítico
vii) Raciocínio crítico
viii) Pensamento criativo
ix) Tomada de Decisão
x) Influência: Comunicação
xi) Auto Confiança

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Showing knowledge in:
a. Origin, properties and propagation of errors 
b. Algorithms for determining zeros of functions
c. for solving linear equations
d. for interpolation and approximation
e. for derivation and quadrature
f. for integration of ODEs
g. its implementation through programming
h. its numerical properties
Developing Skills in:
1. Algorithm avaliation and control of its effectiveness
2. Algorithm Developing and programming
3. Algorithm application in practical problems
4. Appropriate algorithm choice for each problem
5. Algorithm results interpretation
Acquisition of Competences in:
i) Information and Communication Technologies
ii) Personal Valorization
iii) Planning and Analysis
iv) Autonomy and Initiative
v) Overall Inteligence
vi) Analitical Reasoning
vii) Critical Reasoning
viii) Creative Thinking
ix) Decission Making
x) Influence: Communication
xi) Self Confidence

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
T0: COMPLEMENTOS DE PROGRAMAÇÃO.
Controlo de execução, funções, variáveis e tipos de dados.
T1: REPRESENTAÇÃO DE NÚMEROS. TEORIA DOS ERROS.
Representação de números no computador. Tipos e fontes de erro. Propagação de erros.
T2: ZEROS DE FUNÇÕES.
Métodos da bissecção, Regula Falsi, Newton-Raphson e Secante. Métodos de ponto fixo. Ordem de 
convergência.
T3: SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES.
Norma vetorial e matricial, número de condição. Método diretos. Descomposição LU. Métodos iterativos.
T4: INTERPOLAÇÃO E AJUSTAMENTOS.
Ajustamento polinomial. Interpolação polinomial. Diferenças divididas. Derivação numérica.
T5: QUADRATURA NUMÉRICA.
Quadraturas de Newton-Cotes. Regras do ponto médio, trapézio e Simpson. Regras compostas. 
Quadratura Gaussiana.
T6: INTEGRAÇÃO NUMÉRICA DE EDOs.
Problemas com condições iniciais ou de fronteira. Métodos de Euler, Taylor, Heun, Runge-Kutta. Métodos 
com passos múltiplos.

6.2.1.5. Syllabus:
T0: PROGRAMMING OVERVIEW.
Execution control, functions, variables and data classes.
T1: REPRESENTATION OF NUMBERS. THEORY OF ERRORS.
Number representation on a computer. Types and sources of errors. Propagation of error.
T2: ZEROS OF FUNCTIONS.
Bisection, Regula Falsi, Newton-Raphson and Secant line methods. Fixed point methods. Convergence 
order.
T3: SYSTEMS OF LINEAR EQUATIONS.
Vector and Matrix norms, condition number. Direct methods. LU decomposition. Iterative methods.
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T4: POLYNOMIAL FITTING AND INTERPOLATION.
Polynomial fitting. Polynomial interpolation. Divided differences. Numerical derivation.
T5: NUMERICAL QUADRATURE
Newton-Cotes quadrature. Midpoint, trapezium and Simpson rules. Composed quadrature rules. Gaussian 
quadrature.
T6: NUMERICAL INTEGRATION OF ODEs.
Problems with initial conditions and with fixed boundary. Euler, Taylor, Heun, Runge-Kutta methods. 
Multiple step methods

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

O programa começa com o estudo da representação de números e da programação de algoritmos numa 
linguagem de programação, num computador com memória binária. Faz-se uma descrição dos erros 
devidos aos arredondamentos e truncaturas próprios destes sistemas. A seguir introduzem-se as técnicas 
e algoritmos clássicos para a resolução numérica dos problemas científico-técnicos mais frequentes, com 
a análise correspondente das propriedades de cada um destes métodos.
Os conteúdos programados desenvolvem os seguintes conhecimentos, aptidões e competências:
- Conteúdo T0:g,2,3,i,iii,v,vi,ix
- Conteúdo T1:a,g,h,1,5,i,iii,v,vi,vii,ix
- Conteúdo T2:b,g,h,2,3,4,5,i-xi
- Conteúdo T3:c,g,h,2,3,4,5,i-xi
- Conteúdo T4:d,e,g,h,2,3,4,5,i-xi
- Conteúdo T5:e,g,h,2,3,4,5,i-xi
- Conteúdo T6:f,g,h,2,3,4,5,i-xi
Como se observa, as aptidões e competências resultam transversais para todos os temas T2-T6, que 
desenvolvem conhecimentos em áreas específicas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus begins with the study of number representations and algorithm programming in a given 
programming language, on a computer with binary memory. Errors due to truncation and rounding are 
then described. Next, we introduce different classical techniques and algorithms for the numerical 
resolution of the most frequent technical and scientifical problems, with a corresponding analysis of the 
properties of each method.
Contents allow the development of the following knowledge,skills and competences:
- Content T0:g,2,3,i,iii,v,vi,ix
- Content T1:a,g,h,1,5,i,iii,v,vi,vii,ix
- Content T2:b,g,h,2,3,4,5,i-xi
- Content T3:c,g,h,2,3,4,5,i-xi
- Content T4:d,e,g,h,2,3,4,5,i-xi
- Content T5:e,g,h,2,3,4,5,i-xi
- Content T6:f,g,h,2,3,4,5,i-xi
One may observe that most skills and competences are transversal for all the contents T2-T6, which deal 
with knowledge in specific areas.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conhecimentos teóricos serão transmitidos e discutidos semanalmente em dois tempos escolares, com 
exemplos e contra-exemplos motivadores. Estes conhecimentos serão sedimentados através de casos 
estudados nas aulas práticas a um ritmo de um tempo por semana. Quando oportuno, estas horas teóricas 
ou práticas serão desenvolvidas no laboratório informático. Será trabalho a realizar individualmente pelo 
aluno a resolução de exercícios concretos expostos na coleção de problemas e na livraria de códigos da 
disciplina.

A avaliação realizar-se-á através da atividade desenvolvida pelos alunos nas aulas práticas com 
computador (5 valores) e através de dois testes correspondentes a diferentes blocos temáticos (7.5 
valores cada um). A soma dos valores é a nota final, sempre que o aluno obtenha no mínimo 2 valores em 
cada um dos testes. Os alunos que não superem esta avaliação deverão superar um exame teórico-prático 
final da disciplina.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical knowledge will be discussed weekly in two hour sessions, with motivating examples and 
counter-examples. This knowledge will be applied to particular situations in the practical hours, once a 
week. When suitable, these theoretical and practical hours will merge into a three-hour session at the 
computer laboratory. It is individual work for the students to solve particular problems available in the 
problem sheets and to practice with the codes library of the course.

Knowledge evaluation is achieved with the observation of the activities of the students in the computer 
laboratory (5 values), and by two partial tests corresponding to the first and second halves the course (7.5 
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values each). Addition of these values yields the final classification, as long as minimum of 2 values is 
achieved in each test. Students that don’t reach the minimum 10 values must pass a final theoretical and 
practical exam at the end of the semester.

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

Os objetivos gerais consistem no conhecimento de diferentes algoritmos, as suas propriedades, e os 
diferentes aspetos relacionados com a programação de métodos numéricos num computador. Portanto as 
sessões teóricas aportam uma sólida apresentação dos princípios básicos. A resolução de exercícios nas 
sessões teóricas facilitam a assimilação destes conhecimentos, e a sua aplicação em diferentes casos 
práticos. As sessões de laboratório de computadores desenvolve a aptidão exigida na programação de 
algoritmos. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The objectives can be summarized as the knowledge of different algorithms, its properties, and all issues 
related to programming numerical methods on a computer. Thus theoretical sessions should serve for the 
solid presentation of the fundamentals. Exercise solving in practical hours should serve for the 
assimilation of these notions, and its applications in different practical cases. Sessions at the computer 
laboratory will develop the required skills in programming of scientific algorithms

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- ATKINSON, Kendall E. (1989) An introduction to Numerical Analysis. John Wiley & Sons 1978. 2ª edição 
2001.
- CHAPRA, Steven C., CANALE, Raymond P. (2005) Numerical methods for engineers. McGraw-Hill 
Education
- CONSTANTINIDES, Alkis. (1988) Applied numerical methods with personal computers, Mc Graw-Hill 
Education
- HORNBECK, Robert W. (1982) Numerical methods, Prentice Hall
- JENNINGS, Alan, McKEOWN, J.J. (1992) Matrix computation, John Wiley & Sons
- LASCAUX, Patrick, THÉODOR, Raymond (1993) Analyse Numérique matricielle appliqueé à l'art de 
l'ingénieur, Vol 1 & 2, Masson Ed.
- MARON Melvin J., LÓPEZ Robert J. (1991) Numerical Análisis: A practical approach. Wadsworth Ed.
- NAKAMURA, Shoichiro (1991) Applied Numerical Methods with software. Prentice-Hall International
- PINA, Heitor (1995) Métodos Numéricos, McGraw-Hill
- PRESS William H. et al. (1986) Numerical recipes: The art of scientific computing. Cambridge University 
Press

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 - 15 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Ricardo Alexandre de Almeida Gomes Cristo - 15 horas
Rui Manuel Proença Bonita Velez - 15 horas

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

OA1 Reconhecer a importância da disciplina
OA2 Evolução do conceito Estratégia (E)
OA3 Definir E
OA4 Explicar a interação entre Política e E
OA5 Relacionar E e Tática
OA6 Classificar as divisões da E
OA7 Fases do planeamento de ação E
OA8 Estrutura da direção E
OA9 Documentação associada ao «Planeamento Estratégico»
OA10 CEDN
OA11 CEM
OA12 MIFA
OA13 Diferenças entre E. Militar e Empresarial
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OA14 Diferença entre «competição» e «conflito»
OA15 Diferentes formas de coação
OA16 Evolução do conceito Guerra (G)
OA17 Definir G
OA18 Diferenciar G de operação de imposição de paz
OA19 Definir Paz e o valor das correntes pacifistas
OA20 Modelo de desenvolvimento de uma crise internacional
AO21 Pensamento de vários autores relacionados com a E e G
AO22 Aplicação dos ensinamentos de Guerras passadas
AO23 Reconhecer a existência de novos atores na G
AO24 Utilizar os conhecimentos adquiridos no âmbito da TGE

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 Recognize the importance of the discipline
LO2 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 Phases of strategic action planning
LO8 Structure of the strategic direction
LO9 Strategic Planning documentation
LO10 NDSC
LO11 MSC
LO12 AFSM
LO13 Differences between S. and S. Military Business
LO14 Difference between competition and conflict
LO15 Distinguish forms of coercion
LO16 Evolution War (W) concept
LO17 Define W
LO18 Differentiate W of 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 - coletiva e individual
CP2 Evolução do conceito de estratégia
CP3 Conceito de Estratégia
CP4 Enquadrantes da E
CP5 A tática e a E
CP6 Delimitação da E
CP7 Definição de objetivos; estudo; planeamento
CP8 Nível da E total; E gerais; E particulares/sectoriais
CP9 CRP, LDN, LOBOFA, Programa do Governo, GOP; CEDN, CEM, MIFA, SFN e Dispositivo
CP10 Origem e responsabilidades de elaboração e de aprovação (REA) do CEDN
CP11 REA do CEM
CP12 REA das MIFA
CP13 Conceitos de E e E Militar; da E Económica à E Empresarial;
CP14 A hostilidade vs Regras
CP15 Coação; tipos de coação
CP16 A evolução do conceito de Guerra (G)
CP17 O fenómeno da guerra, as origens e causas. Os conceitos de Couto e EME
CP18 Diferenciar as duas situações
CP19 Ausência de emprego de coação militar. O Direito Internacional
CP20 As fases Crise
CP21 Relacionar a matéria de E e G
CP22 Apresentar e descrever as G
CP23 Empresas privadas militares, grupos terroristas
CP24 Trabalho de grupo

6.2.1.5. Syllabus:
CP1 Survival - collective and individualCP2 Strategy (S) concept evolution
CP3 S concept according to Couto, Dias
CP4 S boundaries
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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; display text ideas relating it to S and W;
CP21 Present and describe W
CP22 Private military companies, terrorist groups
CP23 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
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
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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: LO1, LO2, LO3, LO4, LO10, LO11, LO12, LO13, LO14, LO15
Presentation: LO5, LO6, LO7, LO8, LO9
Directed Discussion: LO10, LO11, LO12, LO13, LO14, LO15

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ABREU, F. (2000). Estratégia, o Grande Debate, Sun Tzu e Clausewitz, Edições Colibri, Lisboa
BARRENTO, A. E. Q. M. (2010). Da Estratégia, Tribuna, Lisboa
BEAUFRE, André (1965). Introduction à la Stratégie, Centre d’Études de Politique Étrangère, Paris
CLAUSEWITZ, Carl von (2006). De la Guerre, Perrin, Paris
COUTO, A. C. (1988). Elementos de Estratégia, Vols. I e II, Instituto de Altos Estudos Militares, Lisboa
DIAS, C. M. M. (2010). Sobre a Guerra, Política, Estratégia e Táctica, Prefácio, Lisboa
DIAS, C. M. M. (2012). “Estratégia, A Evolução do Conceito”, Estratégia, Volume XXI, Instituto Português da 
Conjuntura Estratégica, 255-279
FERNANDES, A. Horta (2011). Acolher ou Vencer? Esfera do Caos, Lisboa
SACCHETTI, A. Ferraz (1995). “Guerra e Paz na Perspectiva do Actual Sistema de Relações 
Internacionais”, Nação e Defesa, n.º 76, IDN, Lisboa, 15-41
SANTOS, J. A. Loureiro dos (1983). Incursões no Domínio da Estratégia, Fundação Calouste Gulbenkian, 
Lisboa.

Mapa X - M143 Tática de Engenharia 

6.2.1.1. Unidade curricular:
M143 Tática de Engenharia 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Artur Jorge Espada Caracho - 45 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.
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6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

No final da frequência da Unidade Curricular, os alunos deverão conhecer a organização da Engenharia 
Militar e o Sistema de Engenharia na vertente de Campanha, no que respeita às componentes 
organizacional, estrutural e funcional, bem como os conceitos doutrinários e de técnica de emprego 
Unidades de Engenharia. Este objetivo geral engloba os Objetivos de Aprendizagem (OA) abaixo 
indicados.
OA1 – Conhecer a missão e objetivos do Sistema de Engenharia;
OA2 – Conhecer a organização e emprego da Engenharia num Teatro de Operações;
OA3 – Conhecer os princípios de emprego da Engenharia;
OA4 – Conhecer o planeamento do apoio da Engenharia;
OA5 – Conhecer as relações de comando e apoio;
OA6 – Princípios da organização para o combate das forças de Engenharia;
OA7 – Conhecer os meios e capacidades da Engenharia.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of this course, students should understand the organization of Military Engineering and the 
Engineering System in Campaign aspect, as regards organizational, structural and functional components, 
as well as doctrinal concepts and employment of technical Units engineering. This general objective 
includes the Learning Outcomes (LO) below.
LO1 - Know the mission and goals of the Engineering System;
LO2 - Know the organization and use of engineering in a theater of operations;
LO3 - Know the job Principles of Engineering;
LO4 - Know the planning support engineering;
LO5 - Know the command and support relationships;
LO6 - Organization principles of Engineering for combat forces;
LO7 - Know the means and capabilities of Engineering.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 – O Sistema de Engenharia;
CP2 – A Engenharia em operações defensivas;
CP3 – As forças inimigas e a organização da sua Engenharia;
CP4 – A Engenharia em operações ofensivas;
CP5 – Transposição de Cursos de água;
CP6 – A Engenharia nas Operações de Apoio à Paz;
CP7 – Reconhecimentos de Engenharia.

6.2.1.5. Syllabus:
CP1 - The Engineering System;
CP2 - The Engineering in defensive operations;
CP3 - The enemy forces and the organization of its Engineering;
CP4 - The Engineering in offensive operations;
CP5 – Transposition of water courses;
CP6 - The Engineering in Peace Support Operations;
CP7 - Engineering reconnaissance.

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

Os conteúdos programáticos da UC foram estruturados de acordo com os objetivos da mesma, sendo 
objeto de contínua atualização. Desta forma os conteúdos foram adicionados ao programa de forma 
coerente e integrada, de modo a que os objetivos possam ser cabalmente atingidos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of CU were structured in accordance with the objectives, being continuously updated. Thus 
the contents were added to the program in a coherent and integrated manner so that objectives can be 
sufficiently achieved.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A importância dos conteúdos programáticos, essenciais ao desempenho das funções de Oficial 
Subalterno de Engenharia, e sendo este o primeiro contacto dos discentes com as mesmas, a metodologia 
de ensino adotada obedece à seguinte sequência:
1 – 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;
2 – Trabalho de Grupo: resolução de situações táticas, pelos alunos, tendo por base os conceitos 
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ministrados nas aulas teóricas, sob supervisão dos docentes da UC;
3 – Exposição: apresentação das soluções obtidas, pelos alunos, sob supervisão dos docentes da UC;
4 – Debate: discussão e produção de uma solução tática académica, sob supervisão dos docentes da UC.

Avaliação:
Teste escrito individual (60%)
Trabalho escrito (35%)
Participação nas aulas (5%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The importance of the syllabus, essential to the performance of the functions of Junior Officer of 
Engineering, and being this the first contact of students with the same, the adopted teaching methodology 
follows the following sequence:
1 - Lesson: presentation of doctrinal concepts and the tactics, techniques and procedures, held by a 
professor in UC, and requested the participation of students in the interpretation and review of the same, 
thereby encouraging reflection, critical thinking, debate and learning;
2 - Working Group: resolution of tactical situations, the students, based on the concepts taught in the 
theoretical lessons, under the supervision of the UC teachers;
3 - Exhibition: presentation of the solutions obtained by students under the supervision of the UC 
teachers;
4 - Debate: discussion and production of an academic tactical solution, under the supervision of the UC 
teachers.

Evaluation:
Individual written test (60%)
Written work (35%)
Participation in class (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) 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 Engenharia.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The adopted teaching methods are in line with the content of the learning objectives (knowledge and/or 
know-how) of the course. The teaching of theoretical issues is based on exposures (lessons), by the 
teacher, about doctrinal concepts, tactics, techniques and procedures to be learned by students, which 
constitute a basis for the subsequent realization of the f practical works (through individual or group 
exhibitions and debates), mirroring the operational level tasks committed to future Engineering Officers.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Exército Português. PDE 3-00 Operações. EP, Abril 2012
- Exército Português. PDE 0-19-00 Sinais Convencionais Militares. EP, Abril de 2010
- Instituto de Altos Estudos Militares. NC-20-63-06 A Engenharia em campanha – Dados técnicos para 
planeamento escolar. IAEM, 1992
- Instituto de Altos Estudos Militares. ME-20-63-12 Operações de Engenharia – Volume I. IAEM, 2003
- Instituto de Altos Estudos Militares. NC-20-35-01 Transposição de Cursos de Água. IAEM, 1995
- Instituto de Estudos Superiores Militares. ME-20-77-06 Operações de Resposta a Crises. IESM, Julho de 
2003
- Instituto de Estudos Superiores Militares. ME-20-00-06 Exército GLAISE. IESM, Março de 2010.

Mapa X - M122 Fortificação e Arquitetura Militar

6.2.1.1. Unidade curricular:
M122 Fortificação e Arquitetura Militar

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Artur Jorge Espada Caracho - 45 horas

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):

Conhecimento das grandes linhas de evolução histórica da fortificação e da Engenharia Militar, integração 
e aplicação de conhecimentos no âmbito de diversas áreas militares e da Engenharia Civil na execução de 
obras de fortificação e na construção de edifícios e instalações para fins especificamente militares. 
Desenvolver nos alunos as competências de conhecimento técnico, de raciocínio crítico e analítico, 
através do efeito conjugado entre metodologia de ensino, de avaliação e conteúdos programáticos. Estes 
procurarão contribuir para atingir os seguintes Objetivos de Aprendizagem (OA):
OA1–Conhecer a evolução das fortificações desde os tempos primitivos até ao período após a 2ª Guerra 
Mundial;
OA2–Conhecer as caraterísticas dos aquartelamentos militares;
OA3–Conhecer as características das instalações para armazenagem de munições e explosivos;
OA4–Conhecer as características das carreiras e campos de tiro;
OA5–Conhecer as características das obras de fortificação (abrigos).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Knowledge of the main lines of historical development of fortification and military engineering, integration 
and application of knowledge within a number of military areas and Civil Engineering in the execution of 
fortification works and construction of buildings and facilities for specifically military purposes. Develop in 
students the technical knowledge of skills, critical and analytical thinking, through the combined effect 
between teaching methodology, evaluation and program content. These seek to contribute to achieving the 
following Learning Outcomes (LO):
LO1 - To know the evolution of the fortifications from the earliest times to the period after the 2nd World 
War;
LO2 - Know the characteristics of military barracks;
LO3 - To know the features of facilities for the storage of ammunition and explosives;
LO4 - Know the characteristics of careers and shooting ranges;
LO5 - Know the characteristics of fortification works (shelters).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 – Noções gerais de fortificação;
CP2 – A fortificação até ao aparecimento da Artilharia;
CP3 – A fortificação desde o aparecimento da Artilharia até ao fim do século XVIII;
CP4 – A fortificação desde as guerras e o império Napoleónico até ao aparecimento da Artilharia estriada 
(1860);
CP5 – A fortificação desde a criação da Artilharia estriada até à criação da granada explosiva (1860 – 1885);
CP6 – A fortificação desde a criação da granada explosiva até à 1ª Guerra Mundial (1885 – 1914);
CP7 – A fortificação durante a 1ª Guerra Mundial (1914 – 1918);
CP8 – A fortificação desde a 1ª Guerra Mundial até à 2ª Guerra Mundial;
CP9 – A fortificação após a 2ª Guerra Mundial;
CP10 – O aquartelamento e outras instalações militares;
CP11 – Instalações para armazenagem de munições e explosivos;
CP12 – Carreiras de tiro;
CP13 – Campos de tiro;
CP14 – Abrigos.

6.2.1.5. Syllabus:
PC1 - General notions of fortification;
PC2 - The fortification until the appearance of Artillery;
PC3 - The fortification since the onset of Artillery until the end of the eighteenth century;
PC4 - The fortification since the empire and the Napoleonic Wars until the appearance of striated Artillery 
(1860);
PC5 - The fortification since the creation of Artillery splined until the creation of bombshell (1860-1885);
PC6 - The fortification since the creation of the grenade until the 1st World War (1885-1914);
PC7 - The fortification during the 1st World War (1914-1918);
PC8 - The fortification from World War 1 to the 2nd World War;
PC9 - The fortification after the 2nd World War;
PC10 - The barracks and other military installations;
PC11 - Facilities for storage of ammunition and explosives;
PC12 - Careers shooting;
PC13 - Shooting Ranges;
PC14 – Shelters.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.
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Os conteúdos programáticos da UC foram estruturados de acordo com os objetivos da mesma, sendo 
objeto de contínua atualização. Desta forma os conteúdos foram adicionados ao programa de forma 
coerente e integrada, de modo a que os objetivos possam ser cabalmente atingidos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of UC was structured according to the objectives of the same, being object of continuous 
updating. Thus the contents were added to the program in a coherent and integrated, so that objectives 
can be fully achieved.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino desta UC recorre, conforme as matérias em causa, aos métodos ativo, demonstrativo, 
interrogativo e, principalmente, expositivo.

A avaliação irá basear-se na realização de um teste escrito individual (60%), na realização de um trabalho 
de investigação de grupo (TIG) (35%) e na qualidade e quantidade da participação dos alunos durante as 
aulas (5%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The evaluation will be based on an individual written test (60%), an research working group (TIG) (35%) and 
on the quality and quantity of student participation during class (5%).

The evaluation will be based on an individual written test (60%), an research working group (TIG) (35%) and 
on the quality and quantity of student participation during class (5%).

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

As metodologias de ensino da UC 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
Os métodos de ensino aplicados na UC são concorrentes com as competências do raciocínio analítico e 
crítico, a par do desenvolvimento que se pretende da iniciativa e do pensamento criativo através do TIG, 
permitindo-se lecionar e avaliar com consistência todos os conteúdos programáticos da UC.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods of the CU were designed according to the same learning objectives that, in turn, 
were elected in accordance with the powers that be want to see developed in students. Thus, based on the 
objectives, teaching methodologies were selected in an integrated way, so that objectives can be fully met. 
The teaching methods applied in the CU are concurrent with the objectives of analytical reasoning and 
critical, especially for the resolution and statement of case studies, as well as developing the intent of the 
initiative and creative thinking through the RWG, allowing to teach and assess consistency with all the 
syllabus of the CU.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ramos, Maj Eng Gonçalves, Fortificação e Arquitetura Militar. Academia Militar, 1970.

Mapa X - E361 Segurança da Informação, dos Sistemas de Informação e Ciberdefesa 

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 horas

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. Sistema, Dados/Informação/Conhecimento, Sistemas de Informação, Guerra e Operações de Informação, 
Competitive Intelligence, Infraestruturas Criticas, Ciberespaço, Cibersegurança e Ciberdefesa.
2. Funcionamento da Internet e de uma rede local a uma organização.
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3. Segurança da Informação, dos Sistemas de Informação e de Ciberdefesa (SegInfoSICD).
4. Problemas típicos de SegInfoSICD
5. Abordagens de SegInfoSICD ao nível organizacional
6. Dimensões, categorias e controlos de SegInfoSICD
7. Resolver problemas de SegInfoSICD
8. Incidentes de SegInfoSICD
9. Métodos de ataque físicos e de engenharia social
10. Métodos de ataque à infraestrutura tecnológica de uma organização
11. Metodologias para realizar testes de penetração, no âmbito de uma auditoria
12. Identificação e avaliação de riscos de SegInfoSICD
13. Políticas de SegInfoSICD
14. Auditorias de SegInfoSICD
15. Plano de SegInfoSICD
16. Criptografia e estenografia
17. Medidas de SegInfoSICD na ótica do utilizador

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. System, Data / Information / Knowledge, Information Systems, War and Information Operations, 
Competitive Intelligence, Critical Infrastructure, Cyberspace, Cybersecurity and cyber defense.
2. Operation of the Internet and a local network to an organization.
3. Information Security, Information Systems and cyber defense (SegInfoSICD).
4. Typical problems of SegInfoSICD
5. SegInfoSICD approaches to organizational level
6. Dimensions, categories and SegInfoSICD controls
7. Troubleshoot SegInfoSICD
8. Incident SegInfoSICD
9. Physical attack methods and social engineering
10. Attack methods to the technological infrastructure of an organization
11. Methodologies to perform penetration tests as part of an audit
12. Identification and risk assessment of SegInfoSICD
13. SegInfoSICD Policies
14. Audits SegInfoSICD
15. Plan SegInfoSICD
16. Cryptography and stenography
17. SegInfoSICD measures from the viewpoint of user

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: Identify and analyze some of the key information security problems of information systems and cyber 
defense, and its possible solution.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.
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OA 1 - CP 1
OA 2 - CP 1
OA 3 - CP 1
OA 4 - CP 6
OA 5 - CP 4
OA 6 - CP 4
OA 7 - CP 6
OA 8 - CP 2
OA 9 - CP 2
OA 10 - CP 2
OA 11 - CP 2
OA 12 - CP 3
OA 13 - CP 5
OA 14 - CP 5
OA 15 - CP 5
OA 16 - CP 1 e 6
OA 17 - CP 4 e 6

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
LO 1 - S 1
LO 2 - S 1
LO 3 - S 1
LO 4 - S 6
LO 5 - S 4
LO 6 - S 4
LO 7 - S 6
LO 8 - S 2
LO 9 - S 2
LO 10 - S 2
LO 11 - S 2
LO 12 - S 3
LO 13 - S 5
LO 14 - S 5
LO 15 - S 5
LO 16 - S 1 e 6
LO 17 - S 4 e 6

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, os casos de estudo, a discussão de grupos e a 
simulação.
- As aulas serão teóricas – práticas com a duração de três horas.

Avaliação:
a. Componente prática (4 trabalhos de investigação aplicada de reduzida dimensão); Componente teórica 
(2 provas de avaliação ou um exame final).
b. 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):
a. The school has an essentially practical guidance, with the use of case studies and the discussion of 
which is requested the participation of students.
b. Theoretical exposition complemented with practical work wherever possible in the laboratory.
c. The teaching is based on the following:
• The teaching method used is the affirmative / expository and demonstrative.
• The teaching techniques used are the demonstration, case studies, discussion groups and simulation.
• Classes will be theoretical - practical lasting three hours.

Evaluation:
a. 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.
b. 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.

Página 107 de 220ACEF/1516/16037 — Guião para a auto-avaliação

18-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=92b7b485-25f1-6008-ba67...



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.
Expositional 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 
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 - E141 Mecânica dos Solos e das Rochas 

6.2.1.1. Unidade curricular:
E141 Mecânica dos Solos e das Rochas 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Manuela dos Santos Lopes do Rego Figueiredo - 75 horas

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 conhecimento técnico (domínio organizacional), 
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 - O solo como material de construção
OA2 - Comportamento físico dos solos
OA3 – Movimento de águas nos solos
OA4 - Deformabilidade e resistência de maciços terrosos
OA5 - Resistência do Maciço Rochoso versus Rocha

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
We intend to develop in the students the technical skills (organizational domain), critical thinking, 
analytical reasoning (cognitive dimension), teamwork (dimension of leadership) and communication 
(dimension of leadership / influence) through a combined effect between teaching methodology, 
assessment methodology and syllabus. All those skills contribute to the following Learning Objectives 
(LO):
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LO1 - The soil as a building material
LO2 - Physical behavior of soils
LO3 – Flow water in soil
LO4 - Deformability and soil resistance
LO5 – Rock v.s. Massif resistance

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 - A mecânica dos solos e das rochas na Eng Civil. Conceitos básicos. Comportamento mecânico dos 
materiais.
CP2 - Relação entre fases num solo. Principais indices físicos. Análise granulométrica. Limites de 
consistência.
CP3 - Tensão no terreno e na água dos poros. Tensão efetiva, total e pressão neutra.
CP4 - A água nos solos. Percolação. Lei de Darcy. Permeabilidade. Comportamento drenado e não 
drenado. Consolidação.
CP5 - Movimento da água no solo. Escoamento bidimensional em regime permanente.
CP6 - Resistência ao corte dos solos. Corte direto e triaxial. Ensaio de corte simples.
CP7 - Compressibilidade dos solos. Compressão e expansão isotrópico. Estado critico.
CP8 - Resistência do solo no estado critico. Estado de pico, ultimo e residual. Comportamento dos solos 
antes da rotura. O modelo Cam-Clay.
CP9 - Consolidação hidrodinâmica. Evolução dos assentamentos no tempo.
CP10 - Resistência da Rocha e do Maciço Rochoso. Classificações geomecânicas de maciços rochosos.

6.2.1.5. Syllabus:
PC1 - The mechanics of soils and rocks in Civil Engineering.
PC2 - Relationship between phases in soil
PC3 - Tension in the ground and pore water
PC4 - The water in soils. Percolation
PC5 - Movement of water in soil
PC6 - Shear strength of soils
PC7 - Compressibility of soils
PC8 - Soil resistance in critical condition
PC9 - Hydrodynamic Consolidation 
PC10 - Rock and Rock Massif Resistance

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

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

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
PC1 – LO1
PC2 – LO2
PC3 – LO2
PC4 – LO3
PC5 – LO3
PC6 – LO4
PC7 – LO4
PC8 – LO4
PC9 – LO4
PC10 – LO5

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino desta UC recorre, conforme as matérias em causa, aos métodos activo, demonstrativo, 
interrogativo e, principalmente, expositivo.

Avaliação:
Dois testes escritos individuais.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies encompasses, according to the topics, to both lecturing, learning by teaching, 
collaborating and, mainly, explaining.

Evaluation:
Two written tests.

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

Dado o carácter essencialmente interpretativo e analítico desta UC, e sendo a principal metodologia de 
ensino o método expositivo, é através da interrogação directa que se podem avaliar a realização dos 
objectivos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Since the main learning methodology is the explanation, the evaluation process to accomplish these 
objectives is by direct questioning the students either in the class or by drill exercises and evaluation 
tests.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bibliografia Obrigatória
Budhu, M. (2011). Soil Mechanics and Foundations, (3rd ed.). New Jersey: John Wiley & Sons.
Fernandes, M. M. (2011). Mecânica dos solos. Conceitos e Principios Fundamentais,(2nd ed). Porto: FEUP.
Folque, J. (1996). Introdução à Mecânica dos Solos. Lisboa: LNEC.
Vallejo, L. G. (Coord.). (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Prentice Hall.

Bibliografia Complementar
Powrie, W. (1997). Soil mechanics: Concepts and applications. London: E & FN Spoon.
Braja, M. Das (1993). Principles of geothecnical engineering (3rd ed). USA: Pws Pub Co
Terzaghi, K., Peck, R. & Mesri, G. (1996). Soil Mechanics in Engineering Pratice. New York: Wiley and Sons.

Mapa X - N313 Topografia 

6.2.1.1. Unidade curricular:
N313 Topografia 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Miguel Cirne Serrano Mira - 60 horas

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. Identificar conceitos ou elementos de Geodesia, Cartografia, Topografia, Fotogrametria, Deteção Remota 
e Astronomia;
b. Utilizar as Cartas Militares maximizando a totalidade das ferramentas nelas incluídas;
c. Conhecer a Informação Geográfica nacional.
d. Identificar as ciências que se relacionam com a Topografia;
e. Identificar conceitos gerais de Geodesia;
f. Identificar elementos de Cartografia;
g. Conhecer os conceitos gerais relativos aos levantamentos topográficos;
h. Identificar elementos de Fotogrametria e Deteção Remota;
i. Identificar elementos de Astronomia;
j. Elaborar trabalhos segundo os vários métodos topográficos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
a. Identify concepts and elements of Geodesy, Cartography, Surveying, Photogrammetry, Remote 
Detection and Astronomy;
b. Using military maps maximizing all of the tools included therein;
c. Knowing the National Geographic Information.
d. Identify sciences which relate to the topography;
e. Identify general concepts of Geodesy;
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f. Cartography identify elements;
g. Know the general concepts relating to surveying;
H. Identify elements of Photogrammetry and Remote Detection;
i. Astronomy identify elements;
j. Prepare work according to various topographic methods.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
a. Visão geral das diversas ciências relacionadas com a Topografia e como se interrelacionam;
b. Noções gerais de Geodesia
c. Elementos de Cartografia
d. Topografia
e. Elementos de Fotogrametria e Deteção Remota
f. Elementos de Astronomia
g. A informação geográfica nacional e internacional

6.2.1.5. Syllabus:
a. Overview of various sciences related to topography and how they are interrelated;
b. General notions of Geodesy
c. Cartography elements
d. Topography
e. Photogrammetry and Remote Detection elements
f. Astronomy Elements
g. The national and international geographic information

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

De acordo com os objetivos na área das competências específicas da Matemática, o aluno, após 
aprovação na unidade curricular, deverá possuir a capacidade de:
a. Identificar conceitos ou elementos de Geodesia, Cartografia, Topografia, Fotogrametria, Deteção Remota 
e Astronomia;
b. Utilizar as Cartas Militares maximizando a totalidade das ferramentas nelas incluídas;
c. Conhecer a Informação Geográfica Nacional.

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 in the 
course, you must have the ability to:
a. Identify concepts or elements of Geodesy, Cartography, Surveying, Photogrammetry, Remote Detection 
and Astronomy;
b. Using military maps maximizing all of the tools included therein;
c. Knowing the Geographic Information Nacional.nacional

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica/prática com exemplos motivadores, complementada com a resolução de exercícios em 
sala, e trabalhos práticos.

A 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. Dois testes parcelares, e avaliações rápidas ao logo do semestre. Para os alunos que no fim do 
semestre não tiveram aproveitamento, terão hipótese do Exame Época Normal e por fim Exame de 
Recurso. 
d. Dois trabalhos teóricos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures / practical with motivating examples, complemented with solving exercises in the classroom and 
practical work.

The evaluations is carried out during the semester contributing the following parameters:
a. Aplication in the classroom.
B. Monitoring of discipline throughout the semester.
c. Two partial tests, and reviews fast the logo of the semester. For students who at the end of the semester 
had no use, will have chance exam season Normal and finally Resource Exam.
d. Two theoretical work.

Página 111 de 220ACEF/1516/16037 — Guião para a auto-avaliação

18-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=92b7b485-25f1-6008-ba67...



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 e 
Trigometria. Este conhecimento é atingido através de uma introdução teórica/prática 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 require the student a solid knowledge of the basic principles of calculation 
and Trigometria. This knowledge is achieved through a theoretical introduction / solid practical tools and 
their properties, and with a continuous application in practical exercises and assignments that allow the 
cadet to assimilate the concepts studied and present questions that may arise.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-ALVES, TCor Eng Deus; CRUZ, TCor Art Sousa; NORTE, TCor Art 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 Eng.º 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;
- INSTITUTO GEOGRÁFICO DO EXÉRCITO. (2008) Manual de Leitura de Cartas, Lisboa, Instituto Geográfico 
do Exército;
- DIRECÇÃO DA ARMA DE ARTILHARIA. (1988) MC 20-120 – Topografia, Lisboa, Estado-maior do Exército;
- CASACA, João; MATOS, João; BAIO, Miguel. (2005) Topografia Geral, Lisboa, LIDEL;

Mapa X - N125 Probabilidades e Estatística 

6.2.1.1. Unidade curricular:
N125 Probabilidades e Estatística 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
César Rodrigo Fernández - 75 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
<sem resposta>

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

Mostrar conhecimento em:
a. Recolha e agrupamento de dados;
b. Esboço e interpretação de representações gráficas;
c. Cálculo e interpretação de estatísticas;
d. Conceito e propriedades da medida de probabilidade;
e. Funções de distribuição;
f. Modelos probabilísticos;
g. Técnicas de Inferência estatística.
Desenvolver aptidão para:
1. Recolha, organização e interpretação de dados estatísticos;
2. Medir probabilidades em situações práticas;
3. Aplicar modelos probabilísticos;
4. Interpretar resultados e relatórios estatísticos;
5. Identificar na estatística conceitos gerais da matemática.
Adquirir competências em:
i) Valorização Pessoal.
ii) Planeamento e Análise
iii) Autonomia e iniciativa.
iv) Inteligência geral.
v) Raciocínio Analítico.
vi) Raciocínio crítico.
vii) Pensamento criativo.
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viii) Tomada de Decisão.
ix) Auto Confiança.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Showing Knowledge in:
a. Collecting and grouping of data;
b. Sketching and interpreting graphical representations;
c. Computation and interpretations of statistics;
d. Concept and properties of probability measure;
e. Distribution function;
f. Probabilistic models;
g. Statistical inference techniques.
Developing Skills in:
1. Collecting, Organizing and interpretation of statistical data;
2. Probability measuring in practical situations;
3. Application of probabilistic models;
4. Interpretation of statistical reports and results;
5. Identification of general mathematical concepts in Statistics.
Acquisition of Competences in:
i) Personal Valorization.
ii) Planning and Analysis
iii) Autonomy and Initiative.
iv) Overall intelligence.
v) Analytical Reasoning.
vi) Critical Reasoning.
vii) Creative thinking.
viii) Decision making.
ix) Self Confidence.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I.- Estatística Descritiva
Tipos de dados. Representação gráfica. Estatísticas relevantes em dados numéricos e dados 
bidimensionais.
II.- Cálculo da Probabilidade
Álgebra de acontecimentos. Interpretações da Probabilidade. Axiomática, propriedades e aplicações. 
Probabilidade condicionada. Fórmula de Bayes.
III.- Variáveis Aleatórias
Definição e classificação. Propriedades. Variáveis unidimensionais. Funções de uma variável. Variáveis 
pluridimensionais.
IV.- Modelos destacados
Modelos Discretos: Uniforme, Bernoulli, Binomial, Hipergeométrico, Poisson, Binomial negativa, 
Geométrica.
Modelos Contínuos: Uniforme, Normal, Gamma, Exponencial.
V.- Teoria da Amostragem
Conceitos básicos. Teorema do limite central. Lei dos grandes números. Distribuições amostrais.
VI.- Estimação
Estimadores pontuais e intervalares.
VII.- Testes de Hipóteses
Testes de hipóteses para uma população. ANOVA.
VIII.- Regressão linear

6.2.1.5. Syllabus:
I.- Descriptive Statistics
Data types. Graphical representation. Relevant statistics for numerical and bidimensional variables.
II.- Probability calculus
Algebra of events. Interpretation of probability. Axiomatic, +properties and applications. Conditional 
probability. Bayes formula.
III.- Random Variables
Definition and classification. Properties. Numerical variables. Functions of a variable. Multivariate 
variables.
IV.- Main Probabilistic models
Discrete models: Uniform, Bernoulli, Hypergeometric, Poisson, Negative Binomial, Geometric.
Continuous models: Uniform, Normal, Gamma, Exponential.
V.- Sampling
Basic concepts. Central limit theorem. Law of large numbers. Sampling distributions.
VI.- Estimators
Point and interval estimators.
VII.- Hypothesis testing
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Hypothesis testing for one population. ANOVA.
VIII.- Linear regression.

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

A partir das noções e medidas básicas (frequência, localização, dispersão) em conjuntos de dados, os 
estudantes adquirem noções fundamentais de tratamento e interpretação de dados e sua representação 
gráfica. Estes conceitos levam a uma noção intuitiva de probabilidade. Introduzem-se agora os 
fundamentos axiomáticos da teoria de probabilidade e os principais resultados derivados. Estudam-se 
então a variável aleatória e sua distribuição de probabilidade. Estas fornecem a linguagem para o estudo 
das técnicas de inferência estatística básicas: estudo de amostras, ensaios de hipóteses, estimadores e 
análise de variância.
Cada capítulo contribui aos seguintes objectivos:
- 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,f,g,1,4,5,i-ix
- Conteúdo VII: c,e,f,g,1,2,3,4,i-ix
- Conteúdo VIII: a,b,c,g,1,4,5,i-ix

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Starting with the basic notions on data sets and measurements of relevant aspects (frequency, localization, 
dispersion), students acquire the fundamental notions in data management, presentation, and 
interpretation. These concepts lead to an intuitive notion of probability. Axiomatic foundations of 
probability are presented, with its main derived results. The concept of random variable is studied, with its 
probability distribution. These tools enable the presentation of main elements in Statistical inference: 
Sampling, hypothesis testing, estimators and Analysis of Variance.
Each chapter contributes to the following 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,f,g,1,4,5,i-ix
- Content VII: c,e,f,g,1,2,3,4,i-ix
- Content VIII: a,b,c,g,1,4,5,i-ix

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.

A 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.
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 
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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:
Bibliografia básica
-Carreira, A.; Pinto, G.; Oliveira, L.; Cálculo da Probabilidade. Instituto Piaget 2002
- Campos Guimarães R., et alt.; Estatística. Mc Graw Hill 1997
-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
-Freund,J.E.; Walpol, R.E.; Mathematical Statistics, Prentice Hall, 1987
-Kazmier, L.J.; Estatística Aplicada à Economia e Administração. Pearson Makron Books 1982
-Meyer, Paul; Probabilidade. Aplicações à Estatística. Livros Técnicos Científicos Ed., 1983
-Oliveira, T.; Probabilidades e estatística: Conceitos, métodos e aplicações. McGraw-Hill, 1992
-Robalo, A.; Estatística-Exercícios, Vol. 1 e 2, Ed. Sílabo

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 - 15 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Ricardo Alexandre de Almeida Gomes Cristo - 15 horas
Rui Manuel Proença Bonita Velez - 15 horas

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

Habilitar os alunos com os conhecimentos necessários sobre a Geografia Física e Humana, de forma a 
permitir-lhes identificar e explicar o quadro conceptual existente, assim como reconhecer, caracterizar e 
efetuar uma análise sumária da evolução do pensamento, neste âmbito. 
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:
Enable students with the necessary knowledge of the Physical and Human Geography, in order to allow 
them to identify and explain the existing conceptual framework, as well as recognize, characterize and 
make a summary analysis of the evolution of thought in this context.
OA1 - To recognize the evolution of Geography;
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OA2 - Set Geography;
OA3 - Set Physical and Human Geography;
OA4 - Characterize and identify the geographic factors;
OA5 - Characterize the Arctic Ocean Glacier;
OA6 - Characterize the Atlantic Ocean;
OA7 - Characterize the Indian Ocean;
OA8 - Characterize the Pacific Ocean;
OA9 - Characterize the Southern Ocean Glacier;
OA10 - Characterize the European continent;
OA11 - Characterize the American Continent;
OA12 - Characterize the African continent;
OA13 - Characterize the Asian continent;
OA14 - Characterize Oceania;
OA15 - Characterize the Strategic Space Permanent National Interest Portugal (according to the NCED);

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 - Conceitos gerais.
CP2 - A Nova Geografia.
CP3 - Geografia Física e Humana.
CP4 - Fatores geográficos.
CP5 - O globo terrestre. O mundo oceânico. O Oceano Glaciar Ártico.
CP6 - O Oceano Atlântico.
CP7 - O Oceano Índico.
CP8 - O Oceano Pacífico.
CP9 - O Oceano Glaciar Antártico.
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:
CP1 - General concepts.
CP2 - The New Geography.
CP3 - Physical and Human Geography.
CP4 - Geographic factos.
CP5 - Globe. The ocean world. The Arctic Ocean.
CP6 - The Atlantic Ocean.
CP7 - The Indian Ocean.
CP8 - The Pacific Ocean.
CP9 - The Antarctic Glacial Ocean.
CP10 - Europe Geographic analysis.
CP11 - America Geographic analysis.
CP12 - Africa Geographic analysis.
CP13 – Asia Geographic analysis.
CP14 - Oceania Geographic analysis.
CP15 - 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
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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 – 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

6.2.1.7. 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.
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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 - 30 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Artur Manuel Vieira Saraiva - 15 horas

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

OA1 – Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento.
OA2 – Valor Logístico e paralelismo entre a Logística Militar e Empresarial.
OA3 – Abastecimento Militar e Boas Práticas Logísticas. 
OA4 – Evolução do conceito de Logística e seus princípios.
OA5 – Organização Territorial de Campanha e Organização do Apoio de Serviços no TO.
OA6 – Conceitos fundamentais das diferentes Funções Logísticas.
OA7 – Organização Logística da BrigMec.
OA8 – Conceito, atividades e responsabilidades no âmbito da Proteção da Área da Retaguarda.
OA9 – AApSvc.
OA10 – Documentos logísticos.
OA11 – Apoio Logístico ao SFN, com inclusão do apoio prestado às FND.
OA12 – Apoio Logístico na NATO e ONU.
OA13 – Organização e Estrutura Logística da GNR.
OA14 – Conceito Logística da GNR.
OA15 – Planeamento e controlo desenvolvido pelos OSCD da GNR.
OA16 – Órgãos de Apoio e Execução da GNR.
OA17 – Organização do Sistema Nacional de Compras Públicas.
OA18 – Apoio Logístico da GNR em Missões Internacionais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 - Logistics and Supply Chain Management.
LO2 - Logistics and Value parallelism between the Military Logistics and Business.
LO3 - Supply Military Logistics and Best Practices.
LO4 - Concept Evolution of Logistics and its principles.
LO5 - Territorial Organization campaign and Support Services Organization in OT.
LO6 - Fundamental concepts of the different logistics functions.
LO7 - BrigMec Organization Logistics.
LO8 - Concept, activities and responsibilities under the Rear Area of   Protection.
LO9 - AApSvc.
LO10 - Logistical documents.
LO11 - Logistical Support to the SFN, with inclusion of support to the FND.
LO12 - Logistics Support in NATO and UN.
LO13 - Organization and Structure Logistics GNR.
LO14 - GNR Concept Logistics.
LO15 - Planning and control developed by OSCD of GNR.
LO16 - Organ Support and Enforcement of GNR.
LO17 - Organization of the National Public Procurement System.
LO18 - GNR Logistic Support International Missions.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A. Logística (matérias comuns)
B. Logística de Campanha (só aos cursos do Exército)
C. Logística da GNR (só aos cursos da GNR)

6.2.1.5. Syllabus:
A. Logistics (common matters)
B. Campaign Logistics (only the Army courses)
C. Logistics GNR (only the GNR courses)

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

Os conteúdos programáticos da Unidade Curricular foram desenhados de acordo com os objetivos da 
mesma. Assim, partindo dos objetivos, os conteúdos foram adicionados ao programa da UC de uma forma 
integrada, de modo a que os objetivos possam ser cabalmente cumpridos.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of the course have been designed in accordance with the objectives thereof. Thus, based on 
the objectives, the contents were added to UC program in an integrated way, so that the goals can be fully 
met.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino tem uma orientação essencialmente teórica pela apresentação de conceitos fundamentais, 
recorrendo-se, sempre que possível, ao estudo de casos concretos.
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.
A base da orientação da cadeira fundamenta-se na atual organização e doutrina portuguesa, procurando-
se obter soluções coerentes com enquadramento no espaço e no tempo, bem como a ligação com outras 
entidades congéneres.

Avaliação:
1. Trabalho de grupo.
2. Exposição.
3. Avaliação contínua (apresentação de trabalhos de grupo, exposições).
4. Prova de Avaliação Individual.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The school has an essentially theoretical guidance for the presentation of fundamental concepts, resorting 
to, whenever possible, to case studies.
The practical sessions are based on the presentation of topics covered in the chair program, but exposed 
by the Cadets students, promoting learning and individual and group research.
The basic orientation of the chair is based on the current organization and Portuguese doctrine, seeking to 
obtain framework with consistent solutions in space and time, and the connection with other similar 
entities.

Evaluation:
1. Group work.
2. Exposure.
3. Continuous assessment (presentation of group work, exhibitions).
4. Proof of Individual Assessment.

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 methods of the course are designed in line with the learning objectives of that which, in turn, 
were elected in accordance with the powers that be want to see developed in students. Thus, 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

Legislação sobre a Organização da GNR:
Lei n.º 63/2007, de 06NOV;
Decreto Regulamentar n.º 19/2008, de 27NOV;
Portaria n.º 9634/2011, de 16DEC;

Mapa X - M131 Tática Geral e Operações Militares I

6.2.1.1. Unidade curricular:
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M131 Tática Geral e Operações Militares I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Manuel Nunes Maio Rosa - 45 horas

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 – Conceitos base na área da Tática e Operações Militares.
OA2 – Conceitos de Guerra, Tática e Operações Militares com os Níveis da Guerra, os Elementos 
Essenciais da Tática, Princípios da Guerra e das Operações Terrestres.
OA3 – Operações Terrestres; Operações em todo o Espectro, a Abordagem pela Guerra da manobra, 
Armas Combinadas e Potencial de Combate; Organização e Sincronização do Campo de Batalha.
OA4 – Funções de Combate relacionadas com as Unidades Táticas e os Elementos Essenciais da Tática.
OA5 – Fundamentos das Operações Ofensivas.
OA6 – Doutrina Defensiva do Inimigo Genérico Tipo A.
OA7 – Fundamentos das Operações Defensivas.
OA8 – Doutrina Ofensiva do Inimigo Genérico Tipo A.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 - Basic concepts in the field of Tactical and Military Operations.
LO2 - Concepts of War, Tactics and Military Operations at the War levels, the Essential Elements of Tactical 
Principles of War and Land Operations.
LO3 - Land Operations; Operations across the spectrum, the approach by the War of maneuver, Combined 
Arms and Combat Potential; Organization and Battlefield synchronization.
LO4 - Combat functions related to the Tactical Unit and the Essential Elements of Tactical.
LO5 - Fundamentals of Offensive Operations.
LO6 - Defensive Doctrine of the Enemy Generic Type A.
LO7 - Fundamentals of Defensive Operations.
LO8 - 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:
PC1 - Presentation and orientation. Military operations
PC2 - Land Operations
PC3 - Combat Roles
PC4 - Presentation of reference texts
PC5 - Defensive Operations
PC6 - 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.
PC1 – LO1; LO2
PC2 – LO3
PC3 – LO4;
PC4 – LO1; LO2; LO3; LO4; LO5; LO6; LO7; LO8; LO9
PC5 – LO7; LO8
PC6 – LO5; LO6
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão utilizados os métodos, expositivo e ativo, aplicando as técnicas pedagógicas associadas.
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.

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 (70%). Será também 
considerado o resultado da análise do desempenho individual e em grupo do aluno durante as unidades 
letivas (30%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methods will be used, exhibition and active, applying the pedagogical techniques associated.
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.

The evaluation is somative and final classifying using the scale of 1 to 20. As assessment tools the 
Individual Evaluation Stages will be privileged in written form (70%). It will also be considered the result of 
the analysis of individual performance and the student group during term units (30%).

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.
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:
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;
AJP 3.4, Allied Joint Doctrine For Non-Article 5 Crisis Response Operations;
AMIRAL CASTEX, Théories Stratégiques, t 1, Paris, Editions maritimes et coloniales, 1929;
ANDRÉ BEAUFRE, Introduction a Ia Stratégie, Paris, Librairie Armand 1965;
ANTOINE-HENRI DE JOMINI, Précis de l'Art de Ia Guerre, rééd Paris, Champ Libre,1838;
BARRENTO, António Eduardo Q. M. (1991). Reflexões sobre Temas Militares. IAEM, Lisboa;
CALÇADA, José Carlos F. A. (1998). Elementos de Tática. Contributo para uma Teoria Geral, IAEM, Lisboa;
CABRAL COUTO, Elementos de Estratégia, Vol 1 ,Lisboa, IAEM, 1988;
CLAUSEWITZ, Carl Von (2003) Princípios da Guerra, Edições Silabo, Lda, Lisboa;

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 - 15 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Olga Maria Oliveira Duarte - 15 horas
Isabel Maria Henriques Caetano - 15 horas

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):
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OA1 – Vocabulário relacionado com veículos militares e aeronaves. 
OA2 – Vocabulário relacionado com o treino básico. 
OA3 – Alfabeto militar. 
OA4 – Vocabulário relacionado com armas e equipamento. 
OA5 – Vocabulário relacionado com a rotina militar do cadete. 
OA6 – Horas no contexto militar. 
OA7 – Vocabulário relacionado com a carreira militar. 
OA8 – Vocabulário relacionado com o uniforme militar. 
OA9 – Vocabulário relacionado com a organização militar; postos militares; unidades militares. 
OA10 – Vocabulário relacionado com responsabilidades e funções de natureza militar. 
OA11 – Formas de tratamento dentro do contexto militar. 
OA12 – Vocabulário relacionado com desporto e equipamento desportivo; a pista de obstáculos. 
OA13 – Vocabulário relacionado com pessoal e edifícios de uma base militar. 
OA14 – Vocabulário relacionado com a indicação de direções. 
AO15 – Aplicar conhecimentos adquiridos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 - Vocabulary related to military vehicles and aircraft.
LO2 - Vocabulary related to basic training.
LO3 - Military Alphabet.
LO4 - Vocabulary related to weapons and equipment.
LO5 - Vocabulary related to routine military cadet.
LO6 - Hours in the military context.
LO7 - Vocabulary related to the military.
LO8 - Vocabulary related to the military uniform.
LO9 - Vocabulary related to the military organization; military posts; military units.
LO10 - Vocabulary related responsibilities and functions of a military nature.
LO11 - Forms of treatment within the military context.
LO12 - Vocabulary related to sport and sports equipment; the obstacle course.
LO13 - Vocabulary related to personal and building a military base.
LO14 - Vocabulary related to the indication of directions.
LO15 - 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.
SC4 – LO9, LO10, LO11.
SC5 – LO12.
SC6 – LO13, LO14.
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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. 
Na utilização dos métodos acima 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 atividades 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): redação de textos temáticos, diálogos e entrevistas, relatórios,
descrições.

Os quatro parâmetros linguísticos serão tidos em conta, perfazendo cada um 25% da nota final.

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.

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 - H132 Gestão 

6.2.1.1. Unidade curricular:
H132 Gestão 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
David Miguel Pascoal Rosado - 60 horas
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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):

Pretende-se desenvolver nos alunos as competências de conhecimento técnico, de raciocínio crítico, de 
raciocínio analítico, de trabalho de equipa e de comunicação, através do efeito conjugado entre 
metodologia de ensino, de avaliação e conteúdos programáticos, em ordem a atingir os seguintes 
Objectivos de Aprendizagem (OA):
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:
The aim is to develop in students the technical knowledge of skills, critical thinking, analytical thinking, 
teamwork and communication, through the combined effect between teaching methodology, evaluation 
and program content in order to achieve the following objectives Learning (OA):
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;
e. 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.

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.

Página 124 de 220ACEF/1516/16037 — Guião para a auto-avaliação

18-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=92b7b485-25f1-6008-ba67...



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.

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
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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 - E134 Resistência de Materiais II 

6.2.1.1. Unidade curricular:
E134 Resistência de Materiais II 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Eduardo Manuel Baptista Ribeiro Pereira - 75 horas

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 os estados de tensão e deformações em peças lineares sujeitas a esforços de flexão, 
esforço transverso e torção em regime elástico
OA2 - Analisar os estados de tensão e deformações em peças lineares sujeitas a esforços de flexão em 
regime elasto plástico
OA3 - Analisar os estados de tensão e deformações em peças lineares com secção transversal com 
simetria radial sujeitas a esforços de torção em regime elasto plástico
OA4 - Avaliar os deslocamentos sofridos por secções de peças prismáticas
OA5 - Compreender os mecanismos associados à verificação da segurança em materiais com 
comportamento frágil e dúctil e sua aplicação a peças lineares
OA6 - identificar quais as causas e consequências associadas à estabilidade do equilíbrio em peças 
lineares.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 - Analyze the stress and deformation states in prismatic bars when subjected to bending moments, 
shear and torsion in elastic domain
LO2 - Analyze the stress and deformation states in prismatic bars when subjected to bending moments in 
elasto-plastic domain
LO3 - Analyze the stress and deformation states in prismatic bars, with radial symmetry cross-section, 
when subject to torsion in elasto-plastic domain
LO4 - Evaluate the displacements of cross sections on prismatic bars
LO5 - Understand the basic principles of safety evaluation applied to brittle and ductile materials and its 
application to prismatic bars
LO6 - Identify the causes and consequences associated with equilibrium stability of prismatic bars

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 - FLEXÃO LINEAR E NÃO LINEAR
CP2 - CORTE EM VIGAS FLECTIDAS
CP3 - TORÇÃO ELÁSTICA
CP4 - SOLICITAÇÕES COMPOSTAS E VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA
CP5 - PRINCÍPIOS DOS TRABALHOS VIRTUAIS
CP6 - ENCURVADURA DE COLUNAS

6.2.1.5. Syllabus:
PC1 - LINEAR AND NONLINEAR BENDING
PC2 - SHEAR IN BEAMS SUBJECTED TO BENDING
PC3 - ELASTIC TORSION
PC4 - COMBINED LOADING AND SAFETY ASSESSMENT
PC5 - THE VIRTUAL WORK PRINCIPLES
PC6 - BUCKLING OF COLUMNS
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

CP1 - OA1, OA2
CP2 - OA1
CP3 - OA1, OA3
CP4 - OA5
CP5 - OA1, OA4, OA6
CP6 - OA6

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
PC1 - LO1, LO2
PC2 - LO1
PC3 - LO1, LO3
PC4 - LO5
PC5 - LO1, LO4, LO6
PC6 - LO6

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino desta UC recorre, conforme as matérias em causa, aos métodos ativo, demonstrativo, 
interrogativo e, principalmente, expositivo.

2 testes + 3 trabalhos práticos 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies encompasses, according to the topics, to both lecturing, learning by teaching, 
collaborating and, mainly, explaining.

2 written tests + 3 practical works

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

Dado o carácter essencialmente matemático e analítico desta UC, e sendo a principal metodologia de 
ensino o método expositivo, é através da interrogação direta que se podem avaliar a realização dos 
objectivos

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Since the main learning methodology is the explanation, the way to evaluate the objective's 
accomplishments is by direct questioning the students either in the class or by drill exercises and 
evaluation tests.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Resistência de Materiais - apontamentos da disciplina, problemas, tabelas e problemas de exame 
resolvidos; Vários Autores; Secção de Folhas IST
• Mécanique des Matériaux; C. Massonnet e S. Cescotto; 1982; Sciences et Lettres
• Mechanics of Materials; E. Popov; 1976; Prentice-Hall (2a Edição)
• An Introduction to the Mechanics of Solids; S. H. Crandall, N. C. Dahl e T. J. Lardner; 1978; McGraw-Hill
• Mecânica dos Materiais; F. P. Beer, E. R. Johnston e J. T. Dewolf; 2003; McGraw-Hill
• Elementos da Teoria da Elasticidade; E.R. de Arantes e Oliveira; 2004; IST Press
• Analyse des Structures et Milieux Continus - Mécanique des Structures (Vol. 2); François Frey; 1994; 
Presses Polytechniques et Universitaires Romandes
• Mechanics of Materials; S. Timoshenko e J. Gere; 1990; McGraw-Hill

Mapa X - E131 Mecânica I 

6.2.1.1. Unidade curricular:
E131 Mecânica I 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Carlos Rainha Perry da Câmara - 75 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA.
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6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Desenvolver a capacidade para resolver problemas da mecânica dos sistemas de pontos materiais e dos 
corpos rígidos em repouso (estática), através da introdução dos conceitos teóricos e das metodologias 
práticas para as aplicações correntes da engenharia civil.
Dotar os alunos de capacidade de determinação de reações em estruturas isostáticas e de traçado de 
diagramas de esforços internos (esforço normal, esforço transverso e momento fletor) em estruturas 
isostáticas.
OA1 – Determinação de equilíbrio de sistemas de forças
OA2 – Determinação da localização de centróides de figuras planas e do centro de massa de placas 
compostas
OA3 – Cálculo de reações em estruturas
OA4 – Cálculo de esforços internos em estruturas
OA5 – Traçado de diagramas de esforços em estruturas isostáticas
OA6 – Aquisição de conhecimentos sobre o fenómeno do atrito e consequências no equilíbrio das 
estruturas
OA7 – Aplicação do método dos trabalhos virtuais à determinação do equilíbrio das estruturas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Develop the ability to solve mechanical problems of material points and rigid bodies systems at rest 
(static) by introducing theoretical concepts and practical methodologies for current applications of civil 
engineering.
Provide students with the ability to determine reactions in isostatic structures and tracing of internal forces 
diagrams (normal force, shear and bending moment) in isostatic structures.
LO1 - Balance determination of force systems
LO2 - Centroid location determination of flat figures and the mass center of composite plates
LO3 - Calculation of reactions in structures
LO4 - Calculation of internal forces in structures
LO5 - Tracing efforts diagrams in isostatic structures
LO6 - Acquisition of knowledge about the phenomenon of friction and consequences on the balance of 
structures
LO7 - Application of the method of virtual work to determine the balance of structures

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 – Introdução
CP2 - Estática do Ponto Material ou das Partículas
(1) Forças complanares
(2) Forças no espaço tridimensional
CP3 - Corpos Rígidos. Sistemas equivalentes de Forças
CP4 - Equilíbrio dos Corpos Rígidos
CP5 - Centróides e Centros de Gravidade
CP6 - Análise de Estruturas
CP7 - Esforços Internos em Peças Lineares
CP8 - Atrito
CP9 – Método dos Trabalhos Virtuais

6.2.1.5. Syllabus:
CP1 – Introduction
CP2 – Static of Particles
(1) Forces in a plane
(2) Forces in space
CP3 – Rigid bodies. Equivalent systems of forces
CP4 – Rigid bodies. Equivalent systems of forces
CP5 - Distributed forces: Centroids and centers of gravity
CP6 - Analysis of trusses
CP7 – Internal forces in linear structural members
CP8 - Friction
CP9 – Method of virtual work

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

Os conteúdos programáticos da UC estão estruturados de forma a, progressivamente, dotarem os alunos 
dos conhecimentos e competências necessários para se atingirem os objetivos da UC.
OA1 – CP1, CP2, CP3; OA2 – CP5; OA3 – CP4; OA4 – CP6; OA5 – CP7; OA6-CP8; OA7-CP9
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus is structured to progressively provide the students the knowledge and skills necessary to 
achieve the curricular unit’s objectives.
OA1 – CP1, CP2, CP3; OA2 – CP5; OA3 – CP4; OA4 – CP6; OA5 – CP7; OA6 - CP8; OA7 - CP9

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Todos os temas da disciplina são abordados nas aulas teóricas e nas aulas práticas. A exposição e 
explicação dos vários conceitos, princípios e métodos são efetuadas nas aulas teóricas complementadas 
com a resolução de alguns problemas ilustrativos. Nas aulas práticas é aplicada uma metodologia de 
ensino interrogativa em que os alunos são incentivados a resolver os problemas que lhe são colocados.

A avaliação é contínua pela observação do desempenho dos alunos na resolução dos problemas nas 
aulas, complementada por duas provas de avaliação de conhecimentos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
All course themes are covered in lectures and practical classes. The various concepts, principles and 
methods are exposed and explained in lectures supplemented by the resolution of some illustrative 
problems. In practical classes the students are encouraged to solve the problems (interrogative 
methodology).

Continuous assessment is applied, observing the student’s performance in solving problems, 
supplemented by two tests for assessing knowledge.

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

A utilização do método expositivo é fundamental para a introdução dos conceitos teóricos de base. A 
demonstração das técnicas de resolução dos problemas serve de base para nas aulas práticas os alunos 
poderem responder às questões e problemas que são postos. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The introduction of the basic theoretical concepts is done by the expository method. The demonstration of 
problem solving’s techniques is the basis to guide the students to respond to questions and problems 
brought in practical classes.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Beer, Johnston, Mazurek, Eisenberg.
Mecânica Vetorial para Engenheiros – Estática – 9ª Edição, Ed. McGraw Hill, AMH Editora Lda.2009.

Mapa X - E113 Física das Construções I 

6.2.1.1. Unidade curricular:
E113 Física das Construções I 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Carlos Martins Rei - 45 horas

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 relacionar os parâmetros associados ao conforto termo-higrométrico e qualidade do ar
OA2 – Identificar e compreender os mecanismos de transmissão de calor
OA3 – Conhecer, interpretar e aplicar o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 
Habitação (REH)
OA4 – Conhecer e identificar os vários tipos de humidade na construção
OA5 – Compreender e relacionar a psicrometria com outras variáveis que influenciam a ocorrência de 
condensações
OA6 – Compreender os mecanismos de transporte de humidade 
AO7 – Usar metodologias de verificação da ocorrência de condensações

Página 129 de 220ACEF/1516/16037 — Guião para a auto-avaliação

18-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=92b7b485-25f1-6008-ba67...



6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 - Identify and list the parameters associated with the thermo-hygrometric comfort and air quality
LO2 - Identify and understand the heat transfer mechanisms
LO3 - Understand, interpret and apply the Regulation of Energy Performance of Residential Buildings 
(REH)
LO4 - Know and identify the various types of moisture in building
LO5 - Understand and psychometrics relate with other variables that influence the occurrence of 
condensation
LO6 - Understanding the mechanisms of moisture transport
LO7 - Using verification methodologies occurrence of condensation

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
a. Térmica
CP1 – Mecanismos de transmissão de calor: condução, convecção e radiação
CP2 – Regime permanente e variável
CP3 – Pontes térmicas
CP4 – Balanço térmico de edifícios e métodos simplificados para cálculo das necessidades de energia
CP5 – Desempenho térmico de alguns elementos característicos de uma construção
b. Humidade
CP6 – Formas de manifestação de humidade em edifícios, suas causas e efeitos
CP7 – Psicrometria
CP8 – Grandezas características do ar húmido
CP9 – Mecanismo de transporte de humidade
CP10 – Análise do risco da ocorrência de condensações superficiais e interiores

6.2.1.5. Syllabus:
a. Thermal
PC1 - Mechanisms of heat transfer: conduction, convection and radiation
PC2 - Steady-state and variable
PC3 - Thermal bridges
PC4 - Thermal Balance of buildings and simplified methods for calculating energy needs
PC5 - Thermal performance of some characteristic elements of a building
b. Humidity
PC6 - Forms of manifestation of moisture in buildings, their causes and effects
PC7 - Psychrometrics
PC8 - Quantities characteristics of moist air
PC9 - Mechanism of moisture transport
PC10 - Analysis of the risk of occurrence of surface condensation and interior

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

CP1 – OA2
CP2 – OA2
CP3 – OA1, OA2, OA3
CP4 – OA1, OA3
CP5 – AO1, OA3
CP6 – AO4, OA5, OA6
CP7 – OA5
CP8 – OA5
CP9 – OA5, OA6
CP10 – AO7

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
PC1 – LO2 - Identify and understand the mechanisms of heat transfer
PC2 – LO2
PC3 – LO1 - Identify and list the comfort associated with the thermo-hygrometric parameters and air 
quality, LO2, 
LO3 - Interpret and apply the Regulation of Thermal Performance of Buildings under construction elements
PC4 – LOA1, LO3
PC5 – LO1, LO3
PC6 – LO4 - Knowing and identifying various types of moisture in buildings
LO5 - Understand and relate with other psychrometrics variables that influence the occurrence of 
condensation,
LO6 - Understanding the mechanisms of moisture transport
PC7 – LO5
PC8 – LO5
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PC9 – LO5, LO6
PC10 – LO7 - Using methodology for verifying the occurrence of condensation

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Lição/Palestra
- Discussão dirigida
- Execução (resolução de casos práticos/exercícios)
- Visita

A avaliação baseia-se em três elementos:
- Teste escrito individual (70%)
- Trabalho individual (25%)
- Avaliação contínua (5%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Lesson/Lecture
- Addressed Discussion
- Implementation (solving practical/exercise cases)
- Visit

The evaluation is based on three elements:
- Individual written test (70%)
- Individual work (25%)
- Continuous assessment (5%)

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

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

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lesson/Lecture: LO1, LO2, LOA3, LO4, LO5, LO6, LO7
Adressed discussion: LO3, LO7
Implementation (solving practical/exercise cases:) LO3, LO7
Visit: LO1, LO4

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
a. HENRIQUES, Fernando, Humidades em paredes de edifícios, LNEC, 1995.
b. GOMES, R., Exigências funcionais das habitações e modo da sua satisfação, LNEC, 1971.
c. PIEDADE, A. Canha da, RODRIGUES, A. Moret e BRAGA, A. Marta, Térmica de Edifícios, Edições Orion
d. PIEDADE, A. Canha da, Física das Construções, Vol. I – Térmica de Edifícios, IST
e. PIEDADE, A. Canha da, Física das Construções, Vol. II – Humidades em Edifícios, IST
f. Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH), DL 118/2013, de 20 de 
Agosto

Mapa X - N221 Química

6.2.1.1. Unidade curricular:
N221 Química

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Paulo de Freitas Sousa - 30 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Isabel Maria Baltasar Simões Carvalho Fonseca - 30 horas

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 a cinética e a termoquímica de uma reação.

Página 131 de 220ACEF/1516/16037 — Guião para a auto-avaliação

18-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=92b7b485-25f1-6008-ba67...



6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understanding of the structure, properties and processing of matter in general.
Identify the presence of acidic species and gifts bases in a solution.
Understanding the kinetics and thermochemistry of a reaction.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Bloco I - Constituição Química dos Materiais
1 – Introdução: Eletrões sujeitos a condições fronteira
2 – Átomos polieletrónicos
3 – Modelo da Teoria das Orbitais Moleculares (TOM)
4 – Moléculas poliatómicas
5 – Forças intermoleculares e propriedades dos compostos moleculares
6 – Polímeros
7 – Cristais Metálicos
8 – Cristais Covalentes
9 – Cristais iónicos
10 – Misturas sólidas com carácter metálico, covalente e iónico
Bloco II – Transformação dos Materiais
11 – Cinética química
12 – Termodinâmica química
13 – Eletroquímica

6.2.1.5. Syllabus:
Part I – Materials Chemical Composition
1 – Introduction: Electrons under boundary conditions
2 – Polyelectronics atoms
3 – Molecular orbital theoretical model
4 – Polyatomic molecules
5 – Intramoleculars strenght and properties of molecular compounds
6 – Polímers
7 – Metallic crystals
8 – Covalent crystals
9 – Ionic crystals
10 – Solid mixtures
Part II – Materials Transformation 
11 – Chemical kinetics
12 – Chemical thermodynamics
13 – Electrochemistry

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 da matéria. No segundo bloco os alunos aprendem a constatar as alterações 
que ocorrem nos materiais.

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 alterations that 
occurs on the materials.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo 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-a´ de forma 
contínua e com uma monitorização dos conhecimentos que vão sendo assimilados no decurso da 
disciplina.

Realização de dois testes de avaliação contínua (1 por cada bloco da matéria) com uma ponderação de 
50% para a classificação final, 30% para a realização dos relatórios dos trabalhos laboratoriais e 20% para 
o desempenho 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 
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classes. The learning procedure is based on a continues encouragement towards the subjects teached 
within the course

Two thereotical 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 monografy focused on the subjects teached 
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 
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.
1. 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 - E111 Materiais de Construção I 

6.2.1.1. Unidade curricular:
E111 Materiais de Construção I 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Artur Jorge Espada Caracho - 75 horas

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 transmitir aos alunos conhecimentos gerais relativos à estrutura, comportamento e 
aplicações dos materiais de construção de utilização mais frequente: pedras naturais, cerâmicos, vidros, 
ligantes, argamassas, betões, metais, madeira, derivados e polímeros. A abordagem à generalidade dos 
principais materiais de constitui uma base para o futuro aprofundamento dos conhecimentos neste 
domínio.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended to give students general knowledge on the structure, behavior and applications of building 
materials most frequently used: natural, ceramic stone, glass, binders, mortars, concrete, metals, wood, 
derivatives and polymers. The approach to most major material provides a basis for the future 
development of knowledge in this field.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Estrutura interna e comportamento reológico dos materiais: metálicos, cerâmicos, poliméricos e 
compósitos. Evolução dos materiais na construção. Caracterização das principais variedades pétreas 
utilizadas como revestimentos e agregados pétreos na construção. Produtos cerâmicos e vidros: matérias-
primas; fabrico e tratamento, principais tipos de produtos, suas características e aplicações. Ligantes 
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aéreos e hidráulicos: matérias-primas, processos de fabrico, tipos, processos de hidratação e 
endurecimento, características e aplicações. Adições para cimento. Argamassas e betões: constituintes, 
caracterização e aplicações. Materiais metálicos ferrosos e não ferrosos: alumínio para caixilharias e aço. 
Principais tipos de aço na construção. Madeira e suas aplicações na construção: caracterização física e 
mecânica. Derivados da madeira e cortiça: principais produtos, suas características e aplicações.

6.2.1.5. Syllabus:
Internal structure and rheological behavior of materials: metals, ceramics, polymers and composites. 
Evolution of materials in construction. Characterization of the main varieties used as coatings stony and 
stony materials in construction. Ceramic products and glass: raw materials, manufacturing and 
processing, main types of products, their characteristics and applications. Air and hydraulic binders: raw 
materials, manufacturing processes, types of processes of hydration and hardening, characteristics and 
applications. Additions to cement. Mortars and concretes: constituents, characterization and applications. 
Metallic materials, ferrous and non-ferrous: aluminum and steel frames. Main types of steel in construction. 
Wood and its applications in construction: physical and mechanical. Derived from wood and cork: main 
products, their characteristics and applications.

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

Os conteúdos programáticos da UC foram estruturados de acordo com os objetivos da mesma, sendo 
objeto de contínua atualização. Procurou-se que houvesse um contacto com os principais materiais 
usados na construção, o que vai constituir uma base para algumas UC que se irão seguir ao longo do ciclo 
de estudos em causa. Desta forma os conteúdos foram adicionados ao programa de forma coerente e 
integrada, de modo a que os objetivos possam ser cabalmente atingidos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of CU was structured according to the objectives of the same, being object of continuous 
updating. We looked to have a contact with the main materials used in construction, which will provide a 
basis for some CU that will follow over the course of study concerned. Thus, the contents were added to 
the program in a coherent and integrated manner, so that objectives can be fully achieved.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas irão basear-se no método expositivo, onde o professor irá fazer uma exposição oral da temática a 
ser abordada, procurando sempre incentivar a participação dos alunos, complementando a exposição com 
estudos de caso ou brainstormings.

A avaliação irá basear-se na realização de dois testes escritos individuais (90%) e na qualidade e 
quantidade da participação dos alunos durante as aulas (10%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes will be based on the lecture method, where the teacher will make an oral presentation of the 
topic being discussed, always trying to encourage the participation of students, supplementing the 
exhibition with case studies and brainstorming.

The evaluation will be based on the completion of two individual written tests (90%) and the quality and 
quantity of student participation in class (10%).

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

A metodologia de ensino conduz à aprendizagem e ao conhecimento das caraterísticas e aplicações dos 
principais materiais de construção.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology leads to learning and knowledge of the characteristics and applications of the 
main building materials.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Academia Militar – Cadeira 16.E – Materiais de Construção, AM, 1989.
- Taylor, G.D. – Material in Construction – An introduction, Longman, 2000.
- Illston, J. M. – Construction Materials – Their nature and behavior, E&FN SPON, 1996.
- Eusébio Marques, M. I. e Rodrigues, M. P. – Tintas, Vernizes e Revestimentos por Pintura Para a 
Construção Civil, 3ª Edição, LNEC, 2000.
- Rocha, A. – Materiais Plásticos para a Construção Civil, LNEC, 1990.
- Instituto Geológico e Mineiro – Catálogo das Rochas Ornamentais Portuguesas, IGM, 1983. 
- Associação Portuguesa da Indústria de Cerâmica – Manual de Aplicação de Telhas Cerâmica, APIC, 2000.
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- Sousa Coutinho, A. de – Fabrico e propriedades do Betão, Volumes I e II, LNEC, 1987.
- Gonçalves, M. Clara e Margarido, Fernanda – Ciência e Engenharia de Materiais de Construção, IST Press, 
2012.

Mapa X - N144 Desenho (CAD)

6.2.1.1. Unidade curricular:
N144 Desenho (CAD)

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alcínia Zita de Almeida Sampaio - 60 horas

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):

Interpretação de representações específicas no domínio da Engenharia baseadas na representação por 
projecção cotada. Capacidade técnica de análise e resolução gráfica de problemas no domínio da 
Engenharia. Domínio na utilização de sistemas gráficos computacionais como ferramenta de apoio à 
análise de peças desenhadas de Arquitectura segundo a perspectiva do engenheiro. Capacidade de 
modelação de soluções estruturais como um apoio à concepção do projecto de Estruturas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Interpretation of specific representations in the field of engineering based on representation by quoted 
projection. Technical capacity for analysis and graphical problem solving in the field of Engineering. 
Domain in the use of computer graphics systems as a support tool to the analysis of pieces designed 
architecture according to the engineer's perspective. Structural modeling solutions capability as a support 
for project design structures.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Utilização de sistema CAD: Aprendizagem dos comandos fundamentais no traçado de desenhos técnicos 
no domínio da Engenharia. Traçado de desenho de peça com cotas e cortes. Introdução à modelação em 
3D.
Representação por projecção cotada: Definição de ponto, recta e plano. Aplicação na execução de 
coberturas de casas. Efectuar a representação de coberturas em 2D e 3D, por recurso a sistema CAD.
Introdução ao desenho de Arquitectura e de Estruturas: Traçado de peças desenhadas de Arquitectura um 
projecto. Recurso ao sistema gráfico como uma ferramenta de apoio à concepção de soluções estruturais. 
Traçado de plantas de estruturas e desenvolvimento de solução estrutural em modelo 3D.

6.2.1.5. Syllabus:
Use of CAD system: learning the fundamental commands on paths of technical drawings in the field of 
engineering. Execution of drawing with dimensions and cuts. Introduction to 3D modeling.
Representation by elevation projections: definition of point, line and plane. Application in the execution of 
roofs of houses. Carry out the representation of roofs in 2D and 3D, using the CAD system.
Introduction to the architecture and design of structures: Outline of architectural project draws. Graphic 
system as a tool to support design on the definition of structural solutions. Outline of plant structures and 
development of structural solution in 3D model.

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

Através do desenvolvimento de desenhos solicitados nas sessões presenciais, o aluno adquire os 
conhecimentos relativos ao desenho de arquitectura e de estruturas, necessários à formação do 
Engenheiro, assim como a capacidade de manipular um software de uso corrente no gabinete de projecto. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Through the development of drawings requested in face-to-face sessions, the student acquires the 
knowledge of the architecture and structures drawings, necessary for the formation of the engineer, as well 
as the ability to manipulate a software currently used in the project office.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Página 135 de 220ACEF/1516/16037 — Guião para a auto-avaliação

18-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=92b7b485-25f1-6008-ba67...



No início de cada sessão o docente expõe a temática, devendo o aluno realizar um exercício de aplicação 
(um desenho). Os trabalhos podem ter um carácter mais de aprendizagem (após a exposição) ou de 
consolidação da matéria (com um maior peso para a avaliação). A matéria é ministrada com base numa 
apresentação por slides (os ficheiro são facultados aos alunos).

Avaliação através de trabalhos efectuados nas aulas ou por exame.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
At the beginning of each session the teacher presents the subject, and the students execute an exercise of 
application (a drawing). The drawings could have a learning objective (after the presentation of the 
subjects) or more of consolidation (with a higher weight to the assessment). The teaching activity is 
supported slides (the file is allowed to students).

Evaluation by class drawing work or final exam.

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

A metodologia de ensino conduz à aprendizagem da matéria por parte do aluno e ao desenvolvimento das 
suas capacidades na execução do desenho de arquitectura e de estruturas e na manipulação do software 
em uso.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology leads to the learning of subjects by the students and the development of their 
capabilities in the execution of the architectural and structural drawings and the handling of the software in 
use.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bibliografia Obrigatória
Textos entregues aos alunos em suporte digital no início do semestre
Sampaio, A.Z.; Introdução à utilização de um sistema CAD: Representação em 2D, AEIST, 2010
Sampaio, A.Z.; Introdução à utilização de um sistema CAD: Representação em 3D, AEIST, 2010
Sampaio, A.Z.; Projecção cotada: Representação de coberturas em 2D e 3D, AEIST, 2008
Sampaio, A.Z.; Arquitectura: Traçado em sist. gráfico de planta, cobertura, alçados e corte, AEIST, 2008.
Sampaio, A.Z.; Estruturas: Representação em sist. gráf. de plantas de esteira e de fundações, AEIST, 2008.
Sampaio, A.Z.; Estruturas: Modelação 3D de solução estrutural, AEIST, 2008
Bibliografia Complementar
VEIGA DA CUNHA, L.; Desenho técnico, ed. Fundação Calouste Gulbenkian, 14ªed., 2008

Mapa X - N122 Cálculo Diferencial e Integral II 

6.2.1.1. Unidade curricular:
N122 Cálculo Diferencial e Integral II 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sandra Cristina Amador Pinelas Ferreira da Silva - 75 horas

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 disciplina de Cálculo Diferencial e Integral II tem como objectivo fornecer aos alunos uma ferramenta 
matemática que permita ao Cadete-Aluno lidar com os conceitos básicos de várias disciplinas dos cursos 
a que se destina. Nomeadamente, pretende-se atingir os seguintes Objetivos de Aprendizagem (OA):
OA1. Limites e continuidade de funções escalares e vectoriais em Rn; 
OA2. Diferenciabilidade em Rn;
OA3. Resolução de integrais em Rn.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The discipline of Differential and Integral Calculus II aims to provide students with a mathematical tool that 
allows the cadet-student deal with the basics of various disciplines of the courses to which they relate. In 
particular, it is intended to achieve the following Learning Objectives (LO):
LO1. Limits and continuity of scalar and vector function in Rn;

Página 136 de 220ACEF/1516/16037 — Guião para a auto-avaliação

18-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=92b7b485-25f1-6008-ba67...



LO2. Differentiability in Rn;
LO3. Full resolution in Rn.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1. Topologia e Continuidade de Funções em Rn
CP2. Cálculo Diferencial em Rn
CP3. Fórmula de Taylor e Extremos
CP4. Teoremas da Função Inversa e da Função Implícita
CP5. Variedades Diferenciais
CP6. Integrais Múltiplos
CP7. Integrais de Campos Escalares em Variedades
CP8. Integrais de Linha de Campos Vectoriais
CP9. Integrais de Campos Vectoriais em Variedades

6.2.1.5. Syllabus:
CP1. Topology and Continuity Functions in Rn 
CP2. Differential Calculus on Rn 
CP3. Taylor formula and Extremes 
CP4. Theorems Inverse Function and Implicit Function 
CP5. Varieties Differentials 
CP6. Multiple Integrals 
CP7. Integrals of Scalar Fields on Manifolds 
CP8. Line Integrals of Vectorial Fields 
CP9. Integrals Vectorial Fields on Manifolds

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

Os conteúdos programáticos da UC foram estruturados de acordo com os objectivos da mesma. 
Pretendeu-se garantir que todas as áreas de intervenção ou de ação dos futuros Oficiais de Engenharia 
Militar, resultassem de um encadeamento lógico considerando os objetivos definidos. Desta forma, os 
conteúdos foram adicionados ao programa da UC de uma forma integrada, de modo que os objectivos 
fossem cabalmente cumpridos. Nomeadamente temos:
OA1. – CP1
OA2. – CP2, CP3, CP4 e CP5
OA3. – CP6, CP7, CP8 e CP9

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of UC was structured according to the objectives of the same. It was intended to ensure that 
all areas of intervention or action of future Officers Military Engineering resulted from a logical sequence 
considering the objectives defined. Thus, the contents were added to the program of UC in an integrated 
manner so that the targets were fully met. In particular we have: 
OA1. – CP1 
OA2. – CP2, CP3, CP4 e CP5 
OA3. – CP6, CP7, CP8 e CP9
The syllabus of UC was structured according to the objectives of the same. It was intended to ensure that 
all areas of intervention or action of future Officers Military Engineering resulted from a logical sequence 
considering the objectives defined. Thus, the contents were added to the program of UC in an integrated 
manner so that the targets were fully met. In particular we have: 
OA1. – CP1 
OA2. – CP2, CP3, CP4 e CP5 
OA3. – CP6, CP7, CP8 e CP9

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Explicação dos conteúdos programáticos nas aulas teóricas com recurso a PowerPoint e apontamentos de 
suporte elaborados pelo docente. Serão apresentados vários exemplos para ilustrar a aplicabilidade da 
matéria teórica dada. Nas aulas práticas os alunos são convidados a resolver os exercícios no quadro e 
explicar os mesmos aos colegas de turma.

Avaliação:
Dois testes escritos individuais e participação nas aulas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Explanation of the syllabus in lectures using PowerPoint and notes the support prepared by the teacher. 
Several examples are presented to illustrate the applicability of the theoretical material given. In practical 
classes the students are asked to solve the exercises in context and explain them to classmates.
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Evaluation:
Two written tests and individual classroom participation.

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

Na aula teórica procura-se estimular a capacidade dedutiva do aluno, para um melhor entendimento dos 
conteúdos programáticos, através de demonstrações e exemplificações teóricas. Na aula prática, o aluno 
deverá ser capaz de aplicar os resultados teóricos à resolução de problemas práticos aplicados, sempre 
que possível, a situações de engenharia.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In lecture seeks to stimulate the deductive ability of the student to a better understanding of the syllabus, 
through demonstrations and examples theoretical. In the practice session, the student should be able to 
apply the theoretical results to practical problem solving applied, whenever possible, to situations of 
engineering.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• T. M. Apostol, Calculus, Volume 2, Wiley, 1967.
• F. Dias Agudo, Análise Real, Volume I, Escolar Editora (2.ª Edição), 1994.
• F. Dias Agudo, Análise Real, Volume II, Escolar Editora (2.ª Edição), 1994.

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 - 30 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Ricardo Alexandre de Almeida Gomes Cristo - 15 horas

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

Os Objetivos gerais no final da frequência será dotar os alunos com capacidades para identificar, 
classificar e operar em segurança armamento, em diversas circunstância ou situações profissionais, 
através dos Objetivos de Aprendizagem (OA):
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 a evolução do Armamento 
OA4 – Explicar e discutir conceitos relacionados com o funcionamento das Armas
OA5 – Enunciar as condições que devem satisfazer as armas mão e de fogo
OA6 – Descrever a organização de uma arma de fogo ordinária
OA7 – Descrever a organização, o funcionamento dos revólveres
OA8 – Caracterizar armas de fogo semi-automáticas e automáticas
OA9 – Identificar os diferentes tipos de automatismos
OA10 – Enunciar 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:
The general goal at the end of the frequency will be to give students the ability to identify, to classify and to 
safely operate any weapons in any circumstance or professional situations, by the Learning Objectives 
(LO):
LO1-Outline 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 fulfill hand weapons and fire guns;
LO6-Know the organization and the overall functioning of ordinary fire arms;
LO7-Know the organization and the overall operation of revolvers;
LO8-Characterize semi-automatic and automatic firearms;
LO8-Identify the different types of automation;
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LO9-Characterize Low Lethality weapon, Bullpup and Shotguns;
LO10-Enunciate the organization and functioning of grenades and Ammunition;
OA 11 - Characterize the Bullpup Weapons;
OA12 - characterize the reduced lethality weapons;

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1- Operar armas de fogo em segurança;
CP2- Divisão e classificação das armas;
CP3- Evolução histórica do armamento;
CP4- Caracteristicas das armas de mão;
CP5- Condições que devem obedecer as armas de fogo;
CP6-Organização e mecanismos das armas de projeção de fogo ordinárias;
CP7-Sistemas de funcionamento das armas ordinarias;
CP8-Organização e funcionamento das armas de projeção de fogo automaticas;
CP9- Sistemas de automatismos das armas automaticas;
CP10-Caracterizar Granadas;
CP11-Caracterizar Munições;
CP12-Caracterizar Sistemas tecnologicos aplicados ao Armamento.

6.2.1.5. Syllabus:
S1-Operate firearms safely;
S2-Division and classification of weapons;
S3-Historical evolution of weaponry;
S4-Characteristics of handguns;
S5-Conditions which must be met firearms;
S6-Organization and mechanisms of ordinary fire projection weapons;
S7-Operating systems of ordinary weapons;
S8-Organization and operation of fire projection Automatic weapons;
S9-Systems of Automatic weapons;
S10-Characterize grenades;
S11-Characterize Ammunition;
S12-Characterize technological systems applied to the armament.

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

Os contéudos programaticos foram estruturados para garantir o desenvolvimento do conhecimento, 
aptidões e competencias definidas nos objetivos gerais de aprendizagem. Estes relacionam-se da seguinte 
forma:
CP1- OA1
CP2- OA2
CP3- OA3 e OA4
CP4- OA5
CP5- OA5
CP6 e CP7- OA6 e OA7
CP8 e CP9 - OA8 e OA9
CP10 e CP11 - OA10
CP12- OA11 e OA12

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents have been structured to ensure the development of knowledge, skills and competencies 
defined in the general learning objectives.
These are related as follows:
S1-LO1;
S2-LO2;
S3-LO3 e LO4
S4- LO5
S5- LO5
S6 e S7- LO6 e LO7
S8 e S9 - LO8 e LO9
S10 e S11 - LO10
S12- LO11 e LO12

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 
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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):
Methods of teaching and learning combine teaching the lesson, oral presentations made by the students 
and implementing practical work. The teaching of theoretical lesson is intended to introduce the main 
concepts, materials and procedures taught. The components of exposure and practices include the 
assembly and disassembly of the various elements and mechanisms of ordinary and automatic weapons. 
The practical component culminates with the classification of firearms.
The evaluation uses a scale of 1 to 20 points. As assessment tools the following will be considered: 
individual event in written form (85%), oral presentations and group practical work (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 dirrigida:
-OA1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12
Ensino através de sessão prática: 
- OA4, 6, 7, 8 e 9

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching the lesson through lecturing and directed discussion:
-LO1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
Education through practical lesson:
-LO4, 6, 7, 8 e 9.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ABREU, Cor A. Marques – ARMAMENTO, VIATURAS BLINDADAS E TIRO , AM, 1976;
CHART, Chris, Small arms of WWII, 2001;
FORD, Roger, The world´s great handguns, Edição Brown Books, 1997;
HARTINK, A.E., The complete encyclopedia of pistol and revolvers, Grange books, 2000;
HARTINK, A.E., Enciclopédia de Rifles e Carabinas, Livros e livros, 2002;
HARTINK, A.E., The complete encyclopedia Automatic army rifles, Rebo publisher, 2004;
JONES, Richard D. - JANES, Infantry Weapons, 2005;
MYATT, Major F. MC,The illustred Encyclopedia of 19th century fire arms, tiger books, 1989;
PASCOA, Maj Armando , Armamento, Edições Infantaria, 1951;
PETERSON, Harold L., The book of the gun, Hamlyn publishing, 1963;
SANTOS, Coronel Rogério, UC M211 – Elementos de Armamento, AM, 2011;
SILVA, Cap Nunes da, Armas portáteis, metralhadoras e engenhos de acompanhamento, 8ªCadeira 1ºParte, 
EE, 1928;
SUPICE, Jim, Guns, Tajbooks, 2005.

Mapa X - M132 Tática Geral e Operações Militares II 

6.2.1.1. Unidade curricular:
M132 Tática 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 horas

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.
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OA5–Reconhecer e identificar a Doutrina Ofensiva do Inimigo Genérico Tipo A. 
OA6–Identificar e explicar as Operações de Estabilização, interpretando as finalidades, princípios e tarefas 
primárias que regem este tipo de operações.
OA7–Identificar e explicar as Operações de Apoio Civil, interpretando as finalidades, princípios e tarefas 
primárias que regem este tipo de operações.
OA8–Identificar, distinguir e explicar as diferentes Tarefas de Transição
OA9–Operações com capacidades específicas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1-Analyze and establish the necessary interrelationship between the various concepts related to the 
characterization, planning and employment of military intelligence and the ability of systematic 
understanding of military intelligence
LO2-Identify and explain the fundamentals of offensive operations as well as its type.
LO3-Recognize and identify the Doctrine defensive Enemy Generic Type A.
LO4-Identify and explain the Fundamentals of Defensive Operations, as well as its type.
LO5-Recognize and identify the offensive doctrine of the enemy Generic Type A.
LO6-Identify and explain the Stabilization Operations, interpreting the purposes, principles and primary 
tasks governing such operations.
LO7-Identify and explain the Civil Support Operations, interpreting the purposes, principles and primary 
tasks governing such operations.
LO8-Identify, distinguish and explain the different Task Transition.
LO9-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:
PC1 - Military Intelligence
PC2 - Offensive Operations
PC3 - Defensive Operations
PC4 - Stabilisation Operations
PC5 - Civil Support Operations
PC6 - Transitional Tasks
PC7 - 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
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.
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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 nature of matter, the preferred teaching method is the method of lesson / lecture, 
discussion directed or guided discovery.

The evaluation is summative and final classifying using the scale of 1 to 20. As assessment tools the 
Individual Evaluation Stages will be privileged in written form (80%). It will also be considered the result of 
the analysis of individual performance and the student group during Term units (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
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.
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 (2010). Abreviaturas Militares, PDE 0-18-0, Exército Português, Lisboa.
- EP (2010). Sinais Convencionais Militares, PDE 0-19-00, Exército Português, Lisboa.
- EP (2012), Operações, PDE 3-00, Exército Português, Lisboa.
- EPI (2005), Preparação do Campo de Batalha pelas Informações (IPB), Escola Prática de Infantaria, Mafra.

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 horas

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; 
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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:
LO1 - Identify and explain the conceptual body regards to the fundamental notions of security and defense 
and the identification of
several organizations, including:
Security and national defense; Higher Organization of National Defence;
The purpose and characteristics of the Armed Forces; Higher Organization of the Armed Forces and their 
missions; The
Chain of Command and Army Structure, Navy, Air Force and National Guard.
LO2 - Explain and relate the relationships of command and support;
LO3 - Enable students with 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.
LO4 - 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

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; 
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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 (Regime de Estado de Sítio e do Estado de Emergência). 
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). 
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, Estado-Maior do Exército, Lisboa. 
EP (2005), Regulamento de Campanha Operações, Exército Português, Lisboa. 
EP (2006), Regulamento de Campanha Informações (projeto), Exército Português, Lisboa.

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 - 30 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
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Isabel Maria Henriques Caetano - 15 horas

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

OA1–Vocabulário relacionado com a carreira militar: bases, treino e patentes
OA2–Vocabulário relacionado com o treino do pelotão
OA3–Descrever um batalhão e utilizar vocabulário relacionado com unidades militares e postos
OA4–Reconhecer e utilizar vocabulário relacionado com a carreira de tiro
OA5–Reconhecer e utilizar vocabulário relacionado a rotina militar; regulamento e regras
OA6–Reconhecer e utilizar vocabulário relacionado com o planeamento de operações aéreas e de forças 
especiais
OA7–Reconhecer e utilizar vocabulário relacionado com exercícios militares; recursos numa unidade 
militar
OA8–Reconhecer e utilizar vocabulário com a descrição de sintomas, doenças e primeiros socorros
OA9–Reconhecer e utilizar vocabulário relacionado com operações de manutenção da paz; pontos de 
controlo de veículos
OA10–Utilizar vocabulário relacionado com funções e responsabilidades dos engenheiros militares
OA11–Utilizar vocabulário da área de engenharia
AO12–Aplicar conhecimentos adquiridos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1-Vocabulary related to military career: bases, training and patents
LO2-Vocabulary related to squad training
LO3-Describe a battalion and use vocabulary related to military units and posts
LO4-Recognize and use vocabulary related to the shooting range
LO5-Recognize and use vocabulary related to military routine; Regulation and rules
LO6-Recognize and use vocabulary related to the planning of air operations and special forces
LO7-Recognize and use vocabulary related to military exercises; resources in a military unit
LO8-Recognize and use vocabulary with descriptions of symptoms, diseases and first aid
LO9-Recognize and use vocabulary related to peacekeeping operations; Vehicle control points
LO10-Use vocabulary related to roles and responsibilities of military engineers
LO11-Use vocabulary of engineering
LO12-Apply knowledge acquired

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP 1 - O Regimento Paraquedista - Unidades, treino, postos militares.
CP 2 - O Batalhão - Serviço diário, medidas de segurança.
CP 3 - "Marchar ou morrer" - Rotinas militares, regras e regulamentos, operações aerotransportadas e 
operações especiais.
CP 4 - Combatente destemido - Exercícios militares, locais da unidade.
CP 5 - Busca e Salvamento - Ferimentos e primeiros socorros.
CP 6 - Lições aprendidas - Operações de apoio à paz, postos de controlo de viaturas.
CP 7 - Tarefas e responsabilidades dos engenheiros militares.
CP 8 - Textos de engenharia.

6.2.1.5. Syllabus:
SC 1 – The Parachute Regiment – Military bases, training, army ranks. 
SC 2 – The Battalion – Range day, safety range.
SC 3 – March or die – Military routines; rules and regulations; airborne operations; special operations.
SC 4 – Fearless warrior – Military exercises; locations on a base.
SC 5 – Combat search and rescue – Injuries and first aid.
SC 6 – Lessons learned – Peace support operations; vehicle checkpoints.
SC 7 – Tasks and responsibilities of military engineers. 
SC 8 – Engineering texts.

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, OA5, OA6.
CP4 – OA7.
CP5 – OA8.
CP6 – OA9.
CP7 – OA10.
CP8 – OA11.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
SC1 – LO1, LO2.
SC2 – LO3. 
SC3 – LO4, LO5, LO6.
SC4 – LO7.
SC5 – LO8.
SC6 – LO9.
SC7 – LO10.
SC8 – LO11.

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. 
Na utilização dos métodos acima 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.

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.

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

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.
LM2 – LO12.
LM3 – LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, LO6, LO7, LO8, LO9, LO10, LO11.
LM4 – LO12.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- MELLOR-CLARK, Simon e Yvonne Baker de Altamirano, Campaign 2, Student’s Book – English for the 
Military, Macmillan, 2006.
- MELLOR-CLARK, Simon e Yvonne Baker de Altamirano, Campaign 2, Workbook – English for the Military, 
Macmillan, 2006.
- BOWYER, Richard, Campaign – Dictionary of Military Terms, Macmillan, 2004.
- Colectânea de exercícios e textos de carácter geral e militar.
- LLOYD, Charles e Frazier James A, Career Paths: Engineering, Express Publishing, 2010.
- UNITED STATES ARMY – Field Manual (2011) – 3-34 “Engineer Operations” (Extratos).
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Mapa X - H221 Introdução à Metodologia da Comunicação 

6.2.1.1. Unidade curricular:
H221 Introdução à 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 - 30 horas

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 – Aperfeiçoar a expressão escrita e oral, atendendo aos fatores linguísticos, pragmáticos e 
estilísticos;
OA2 – Desenvolver capacidades de pesquisa para selecionar, tratar e utilizar informação;
OA3 – Identificar os mecanismos do processo de comunicação e as suas condições de eficácia, para 
interagir eficazmente com outros interlocutores em situações diversificadas;
OA4 - Usar a criatividade e o rigor intelectual na planificação, redação, apresentação e discussão de 
trabalhos académicos, bem como em outras ocasiões de comunicação em público.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 - Improve oral and written expression, given the linguistic factors, pragmatic and stylistic;
LO2 - Develop research capabilities to select, process and use information;
LO3 - Identify mechanisms of the communication process and its effectiveness conditions, to interact 
effectively with other interlocutors in diverse situations;
LO4 - Use creativity and intellectual rigor in planning, writing, presentation and discussion of academic 
work, as well as other communication occasions in public.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1–Noções de textualidade : 1. Introdução genérica. 2. O texto e os fatores de textualidade: coesão, 
coerência, adequação e eficácia. 3. Tipologias textuais: texto narrativo, descritivo, argumentativo e 
explicativo. 
CP2–Técnicas para elaborar relatórios e projetos: 1. Noções genéricas do trabalho científico. 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. Atender ao especto gráfico. 9. Aplicar uma grelha de 
revisão.
CP3 - 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, ou os diferentes registos.
CP4 - Técnicas de apresentação em público:1.Especificidade da oralidade. 2. O público e os contextos da 
apresentação; 3. Efectuar uma comunicação oral;4.Utilizar recursos audiovisuais.

6.2.1.5. Syllabus:
PC1 – Notions of textuality: text and textuality factors; textual types; problems and solutions related to the 
use of vocabulary, spelling, syntax and punctuation.
PC2 – Techniques and procedures for writing scientific papers: general notions of scientific work; 
selecting the subject; exploration; planning and structuring the text; notes, quotes and references; 
reviewing.
PC3– 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.
PC4– Presentation skills in public speaking: verbal and nonverbal language; audience and context; prepare 
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; OA3; 
CP4 – OA4; 0A1 

Página 147 de 220ACEF/1516/16037 — Guião para a auto-avaliação

18-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=92b7b485-25f1-6008-ba67...



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; 
PC4 – LO4, LO1

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%), trabalho de investigação de 
grupo (20%), apresentação oral (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,
Discussão dirigida: AO 3,4, 
Exposição oral dos alunos: AO1, 4
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,
Oriented discussions: LO 3, 4, 
Oral presentations: LO1,4
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:
a. Bibliografia 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.
b. Bibliografia Complementar
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
Nascimento, Z., Pinto, J. M. de C. (2003), A Dinâmica da escrita. Como escrever com êxito. Lisboa: Plátano 
editora.

Mapa X - E172 Transportes

6.2.1.1. Unidade curricular:
E172 Transportes
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6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João António de Abreu e Silva - 60 horas

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 conhecimento técnico (domínio organizacional), 
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 Capacidade básica para especificar e dimensionar operações de recolha de informação (inquéritos) 
sobre o funcionamento de sistemas de tráfego e sobre as escolhas dos seus utilizadores 
OA2 Competência básica para o reconhecimento e a utilização dos principais modelos matemáticos de 
estimação de procura em sistemas de transportes 
OA3 Competência básica para a avaliação de redes de infra-estruturas e de redes de serviços de 
transportes, incluindo num quadro complexo a nível urbano

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
We intend to develop in students the technical knowledge skills (organizational domain), critical thinking, 
analytical reasoning (cognitive dimension), teamwork (dimension of leadership) and communication 
(dimension of leadership / influence) through combined effect between teaching methodology, assessment 
methodology and syllabus. These seek to contribute to achieving the following Learning Objectives (OA):
OA1 basic ability to specify and scale information gathering operations (surveys) on the functioning of 
traffic systems and on the choices of its users
OA2 basic competence for the recognition and use of the main mathematical models of estimation demand 
transport systems
OA3 basic competence for the evaluation of infrastructure and transport services networks of networks, 
including a complex picture at the urban level

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Parte A - A Dinâmica dos Sistemas de Transportes, os Processos Básicos da sua Observação e da sua 
Operação, O Enquadramento com a Sociedade e o Ambiente
• Introdução / A Dinâmica e os Agentes no Sistema de Transporte
• A observação da mobilidade 
• Noções básicas da operação de sistemas de transportes 
Parte B – A Estimação da Procura de Sistemas de Transportes, elemento central da sua viabilidade e 
dimensionamento
• A necessidade de utilização de modelos matemáticos e os modelos mais simples 
• O Modelo de 4 passos e as suas componentes
Parte C – A Avaliação das Redes de Transportes na sua Configuração e Desempenho 
• A Avaliação das Redes de Infra-estruturas 
• A Avaliação das Redes de Serviços de Transportes
• A Intermodalidade em Sistemas de Transportes
Parte D – A Avaliação Social de Projectos e a Intervenção do Estado no Sector dos Transportes 
• A Avaliação e Selecção de Projectos de Transportes 
• A Intervenção do Estado nos Transportes

6.2.1.5. Syllabus:
Part A - The Dynamic Transport Systems, the Basic Processes of your Note and its operation, The Framing 
with the Society and the Environment
• Introduction / The Dynamics and agents in Transportation System
• Observation of mobility
• Understanding of transport systems operation
Part B - The Estimation of Transport Systems Search, central element of its feasibility and design
• The need for use of mathematical models and the simpler models
• Model 4 steps and their components
Part C - Assessment of Transport Networks in its Configuration and Performance
• Evaluation of Infrastructure Networks
• The Assessment of Transport Services Networks
• The Intermodality in Transport Systems
Part D - The Social Assessment of Projects and State intervention in the Transport Sector
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• The Evaluation and Transportation Project Selection
• The State intervention in transport

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

OA1 – Parte A 
OA2 – Parte B, Parte C
OA3 – Parte C, Parte D

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
PCTeórica1 - OA3
PCTeórica2 - OA1
PCTeórica3 - OA2
PCTeórica4 - OA2
PCTeórica5 - OA2
PCTeórica6 - OA2
PCTeórica7 – OA2
PCTeórica8 – OA3
PCTeórica9 – OA3
PCPrática1 – OA3
PCPrática2 – OA3
PCPrática3 – OA1
PCPrática4 – OA2/OA3
PCPrática5 – OA2/OA3
PCPrática6 – OA3
PCPrática7 – OA3
PCPrática8 – OA2
PCPrática9 – OA2
PCPrática10 – OA3

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino desta UC recorre, conforme as matérias em causa, aos métodos activo, demonstrativo, 
interrogativo e, principalmente, expositivo.

Avaliação:
2 testes.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies encompasses, according to the topics, to both lecturing, learning by teaching, 
collaborating and, mainly, explaining.

Evaluation:
2 written tests.

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

Dado o carácter essencialmente quantitativo e analítico desta UC, e sendo a principal metodologia de 
ensino o método expositivo, é através da interrogação directa que se podem avaliar a realização dos 
objectivos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Since the main learning methodology is the explanation, the way to evaluate the objective's 
accomplishments is by direct questioning the students either in the class or by drill exercises and 
evaluation tests.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Transportation Systems Planning , Konstadinos Goulias, 2002, CRC Press, ISBN 0849302730, Hardcover, 
456 Pages
• Handbook of Transportation Science , Randolph W Hall, 2003, Springer, ISBN 1402072465, Hardcover, 752 
Pages
• Modelling Transport, 3rd Edition , Juan de Dios Ortuzar, Luis G. Willumsen, 2001, Ed. Wiley, ISBN: 0-471-
86110-3, Hardcover, 514 pages
• Statistical and Econometric Methods for Transportation Data Analysis , Simon Washington, Matthew G 
Karlaftis, Fred L Mannering, 2003, CRC Press, ISBN 1584880309, Hardcover, 425 Pages
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• Geographic Information Systems for Transportation , Harvey J Miller, Shih-Lung Shaw, 2001, Oxford 
University Press US, ISBN 0195123948, Hardcover, 480 Pages

Mapa X - E171 Planeamento Regional e Urbano 

6.2.1.1. Unidade curricular:
E171 Planeamento Regional e Urbano 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Manuel Valente da Costa Madeira - 60 horas

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 Compreender o fenómeno urbano, o processo de urbanização e o seu enquadramento administrativo.
OA.2 Compreender o processo de planeamento à escala urbana e regional e os princípios de ordenamento.
OA.3 Analisar e utilizar os instrumentos de gestão territorial nas suas diferentes escalas e processos de 
execução. Com conhecimento de conceitos e metodologias modernos e de soluções tipo, saber intervir na 
elaboração de instrumentos de Planeamento Urbano, tais como: 
OA3.1.- Planos Directores Municipais e de Urbanização;
OA3.2.- Operações de Loteamento;
OA3.3.- Planeamento de Unidades Militares.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO.1 Understanding urban phenomenon, the process of urbanization and its administrative framework.
LO.2 Understanding the process of planning for urban and regional scale and planning principles.
LO.3 Analyze and use the instruments of territorial management in its different scales and execution 
processes. With knowledge of concepts and modern methods and type of solutions, know how to 
intervene in the preparation of urban planning instruments, such as:
LO3.1.- Municipal Master Plans and urbanization;
LO3.2.- Allotment operations;
LO3.3.- Planning Military Units.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1- O PROCESSO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICOS: CONCEITOS FUNDAMENTAIS
CP2- O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO E ANÁLISE DA CIDADE COMO ORGANISMO VIVO
CP3- A EVOLUÇÃO DO PROCESSO URBANO E OS SEUS PRINCIPAIS MOMENTOS HISTÓRICOS
CP4- AS TEORIAS URBANÍSTICAS: GÉNESE E EVOLUÇÃO, DO SÉCULO XIX À ACTUALIDADE
CP5- ESTRUTURA E MORFOLOGIA DO ESPAÇO URBANO
CP6- CONSEQUÊNCIAS NA REDE URBANA DAS CONDICIONANTES BIO-FÍSICAS, SÓCIO-ECONÓMICAS, 
DEMOGRÁFICAS E CULTURAIS 
CP7- A ESCALA REGIONAL
CP8- OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL

6.2.1.5. Syllabus:
CP1- THE PROCESS OF URBAN PLANNING AND MANAGEMENT: BASIC CONCEPTS
CP2- THE PROCESS OF DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF THE CITY AS A LIVING ORGANISM
CP3- THE EVOLUTION OF URBAN PROCESS AND ITS MAIN HISTORICAL MOMENTS
CP4- THE THEORIES urban: GENESIS AND EVOLUTION, THE XIX CENTURY THE NEWS
CP5- STRUCTURE AND URBAN SPACE morphology
CP6- CONSEQUENCES IN URBAN NETWORK OF RESTRICTIONS BIO-PHYSICAL, SOCIO-ECONOMIC, 
DEMOGRAPHIC AND CULTURAL
CP7- A REGIONAL SCALE
CP8- THE MANAGEMENT TOOLS TERRITORIAL

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

CP1 OA.1
CP2 OA.1
CP2.1. OA.1
CP2.2. OA3.1.
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CP2.3. OA3.2.
CP2.4. OA.2
CP3 OA.1
CP3.1. OA.1
CP4 OA.1
CP5 OA.3
CP5.1. OA3.1.; OA3.2. ; OA3.3.
CP5.2. 
CP5.3. 
CP6 OA.1
CP7 OA.2 ; OA.3
CP7.1. 
CP7.2. 
CP8 OA.3
CP8.1. OA3.1.
CP8.2. OA3.1. , OA3.2.
CP8.3. OA3.1.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
CP1 OA.1
CP2 OA.1
CP2.1. OA.1
CP2.2. OA3.1.
CP2.3. OA3.2.
CP2.4. OA.2
CP3 OA.1
CP3.1. OA.1
CP4 OA.1
CP5 OA.3
CP5.1. OA3.1.; OA3.2. ; OA3.3.
CP5.2. 
CP5.3. 
CP6 OA.1
CP7 OA.2 ; OA.3
CP7.1. 
CP7.2. 
CP8 OA.3
CP8.1. OA3.1.
CP8.2. OA3.1. , OA3.2.
CP8.3. OA3.1.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino utiliza vários métodos em proporção variável. Nos conteúdos programáticos que 
implicam conhecimento histórico e contextual, a maior incidência é nos Métodos EXPOSITIVO e 
DEMONSTRATIVO. Estes são, contudo, alargados através do Método INTERROGATIVO através da 
formulação de perguntas e debate das respostas.
Em todos os trabalhos de natureza prática, segue-se o Método ATIVO através de simulações, resolução de 
problemas, estudo de casos, brainstorming e, dependendo do número de alunos, trabalho de grupo.

A avaliação do aluno é contínua. Serão realizados dois momentos de avaliação teórica e cada aluno deverá 
realizar em aula diversos trabalhos de natureza prática e teórica onde os dados fulcrais da matéria devem 
ser aplicados.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology uses several methods in variable proportion. In the syllabus involving historical 
and contextual knowledge, the highest incidence is in the methods EXHIBITION and DEMO. These, 
however, are extended through the interrogative method by formulating questions and debate the answers.
In all practical work, follows the method ASSETS through simulations, problem solving, case studies, 
brainstorming and depending on the number of students, group work.

The evaluation of the student is continuous. Two moments of theoretical evaluation will be conducted and 
each student must perform in class several works practical and theoretical where the key data of the matter 
should be applied.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.
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MÉTODOLOGIAS DE ENSINO 
EXPOSITIVO (e); DEMONSTRATIVO (D); INTERROGATIVO (I); ATIVO (A)
OA.1 COMPREENDER O FENÓMENO URBANO, O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO E O SEU 
ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO: (E); (D)
OA.2 COMPREENDER O PROCESSO DE PLANEAMENTO À ESCALA URBANA E REGIONAL E OS 
PRINCÍPIOS DE ORDENAMENTO: (E); (A)
OA.3 ANALISAR E UTILIZAR OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL NAS SUAS DIFERENTES 
ESCALAS E PROCESSOS DE EXECUÇÃO. COM CONHECIMENTO DE CONCEITOS E METODOLOGIAS 
MODERNOS E DE SOLUÇÕES TIPO, SABER INTERVIR NA ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE 
PLANEAMENTO URBANO, TAIS COMO: (E); (D); (I); (A)
OA3.1.- Planos Directores Municipais e de Urbanização: (E); (D); (A)
OA3.2.- Operações de Loteamento: (E); (A)
OA3.3.- Planeamento de Unidades Militares: (E); (A)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching methodologies
EXHIBITION (E);, STATEMENT (S); QUESTIONING (Q); ACTIVE (A);
OA.1 UNDERSTANDING THE URBAN PHENOMENON, THE PROCESS OF DEVELOPMENT AND ITS 
ADMINISTRATIVE FRAMEWORK: (E); (S)
OA.2 UNDERSTAND THE PROCESS OF PLANNING SCALE URBAN AND REGIONAL AND PRINCIPLES OF 
PLANNING: (E); (A)
OA.3 ANALYZE AND USING THE TERRITORIAL MANAGEMENT TOOLS IN THEIR DIFFERENT SCALES AND 
ENFORCEMENT PROCEDURES. WITH KNOWLEDGE OF MODERN CONCEPTS AND METHODOLOGIES 
AND SOLUTIONS KIND, INTERVENE TO KNOW IN URBAN PLANNING INSTRUMENTS OF PREPARATION, 
SUCH AS: (E); (S); (Q); (A)
OA3.1.- Municipal Master Plans and urbanization: (E); (S); (A)
OA3.2.- Allotment operations: (E); (A)
OA3.3.- Planning Military Units: (E); (A)

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
a. Bibliografia Obrigatória
• Goitia, F. C. (1989). Breve História do Urbanismo. Lisboa: Editorial Presença.
• Lobo, M. L. (1999). Planeamento Regional e Urbano. Lisboa: Universidade Aberta. 

b. Bibliografia Complementar
• Lobo, M. L., Correia, P., Pardal, S. & Lobo, M. S. (1995). Normas Urbanísticas: Vol.1, Princípios e 
Conceitos Fundamentais (2ª ed.). Lisboa: DGOTDU-UTL.
• Lamas, J. R. (2000). Morfologia Urbana e Desenho da Cidade (2ª ed.). Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian.
• Le Corbusier (1933) Carta de Atenas: http://www.icomos.org.br/cartas/Carta_de_Atenas_1933.pdf
• Lynch, K. (2011). Imagem da Cidade. Lisboa: Edições 70.

Mapa X - E152 Hidráulica II 

6.2.1.1. Unidade curricular:
E152 Hidráulica II 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alexandre Almeida Mendes Borga - 75 horas

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–Caracterizar o comportamento dos escoamentos com superfície livre em regime permanente
OA2–Calcular escoamentos com superfície livre regime uniforme em secções abertas ou fechadas
OA3–Calcular o efeito de singularidades em escoamentos com superfície livre em regime permanente
OA4–Calcular curvas de regolfo em escoamentos com superfície livre em regime permanente
OA5–Caracterizar o comportamento e calcular o caudal escoado em orifícios e descarregadores
OA6–Conhecer as técnicas e equipamentos utilizados para a medição das grandezas hidráulicas
OA7–Caracterizar o comportamento de canais de leito móvel e os mecanismos do transporte sólido
OA8–Dimensionar canais não erodíveis
OA9–Conhecer os tipos e características das turbomáquinas hidráulicas
OA10–Escolher o grupo gerador adequada a um aproveitamento hidroeléctrico e determinar as suas 
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condições de funcionamento
OA11–Escolher o grupo electrobomba adequado a uma instalação elevatória e determinar as suas 
condições de funcionamento

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1-characterize the behavior of flow with free surface in steady state
LO2-calculate flows with uniform system free surface in open or closed sections
LO3-calculate the effect of singularities in flow with free surface in steady state
LO4-Calculate backwater curves in flow with free surface in steady state
LO5-characterize the behavior and calculate the drained flow into holes and unloaders
LO6-know the techniques and equipment used for measuring hydraulic quantities
LO7-characterize the behavior of moving bed channels and the sediment transport mechanisms
LO8-Scale non-erodible channels
LO9-Knowing the types and characteristics of hydraulic turbomachinery
LO10-Choosing the appropriate generator set to a hydroelectric facility and determine their operating 
conditions
LO11-Choose the electric pump group suitable for a pumping installation and determine their operating 
conditions

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 – ESCOAMENTOS COM SUPERFÍCIE LIVRE: Regime uniforme e não uniforme, efeito das 
singularidades e cálculo das curvas de regolfo. Estudo do ressalto hidráulico.
CP2 – ESCOAMENTO POR ORIFICIOS E DESCARREGADORES. MEDIÇÕES HIDRÁULICAS.
CP3 – ESCOAMENTO EM CANAIS DE LEITO MÓVEL: Canais não erodíveis e transporte sólido.
CP4 – TURBOMÁQUINAS HIDRÁULICAS: Características, escolha e condições de instalação e 
funcionamento de grupos geradores e grupos electrobomba.

6.2.1.5. Syllabus:
PC1 – Open-channel hydraulics: Steady flow (uniform and non-uniform).
PC2 – Discharge through orifices and weirs.
PC3 – Moving bed flow: Non-erodible channels and solid transport.
PC4 – Hydraulic machines: Pumps and turbines.

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

Na sequência seguinte, CPi –> OAj significa que o conteúdo programático CPi contribui para o objectivo 
de aprendizagem OAj:
CP1 –> OA1 a OA4.
CP2 –> OA5 e OA6.
CP3 –> OA7 e OA8.
CP4 –> OA9 a OA11.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In the scheme below, PCi -> LOj means that the syllabus component PCi contributes to the learning 
outcome LOj:
PC1 –> LO1 to LO4.
PC2 –> LO5 and LO6.
PC3 –> LO7 and LO8.
PC4 –> LO9 to LO11.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas dos conteúdos programáticos e aulas de exercícios sobre os mesmos; realização de 
experiências laboratoriais sobre parte dos conteúdos apresentados.
A avaliação é efectuada durante o período letivo através de questões colocadas aos alunos durante as 
aulas, de dois testes parciais e da apreciação de relatórios sobre o conjunto de experiências laboratoriais.

Avaliação:
2 testes, avaliação dos relatórios das experiências laboratoriais e avaliação contínua durante as aulas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive classes with the syllabus topics and exercise classes on the same topics; laboratory 
experiments on part of presented topics.
The students’ knowledge is assessed during the classes thorough questions posed to the students, two 
mid-term tests and the reports on the laboratory experiments.

Página 154 de 220ACEF/1516/16037 — Guião para a auto-avaliação

18-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=92b7b485-25f1-6008-ba67...



Evaluation:
2 tests, evaluation of reports of laboratory experiments and continuous assessment in the classroom.

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

Os conhecimentos básicos necessários para se alcançar os objetivos estabelecidos são fornecidos 
durante as aulas expositivas dos conteúdos programáticos. Os exercícios realizados nas aulas e as 
questões colocadas aos alunos e pelos alunos durante este tipo de atividade contribuem para a 
consolidação daqueles conhecimentos e para alcançar os mesmos objetivos.
A realização de experiências laboratoriais sobre os fenómenos apresentados nas aulas permite aos alunos 
a visualisação do seu comportamento e a verificação da validade das leis estudadas.
Nos dois testes parciais e na avaliação efectuada durante o período letivo procura-se confirmar a 
satisfação dos objetivos estabelecidos para a unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The basic concepts and principles needed to attain the established learning objectives are explained 
during the lectures where the syllabus contents are presented. The practical work carried out during the 
classes as well as the question presented to and by the students during this sort of activity do contribute 
to the consolidation of those concepts and principles and to attain all the course learning objectives.
The laboratory experiments allow the students to visualize the behavior of the phenomena and the 
verification of the validity of the studied laws.
In the two mid-term tests and in the assessment during the lectures period, one seeks to confirm that the 
learning objectives were attained.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
QUINTELA, António de Carvalho – Hidráulica. Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2000. ISBN 972-31-
0775-9
LENCASTRE, Armando - Hidráulica Geral. Lisboa : ed. do autor, 1996. ISBN 972-95-8590-3

Mapa X - E135 Análise de Estruturas I

6.2.1.1. Unidade curricular:
E135 Análise de Estruturas I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Carlos Rainha Perry da Câmara - 75 horas

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):

Desenvolver a capacidade de análise estática de estruturas simples pelos métodos básicos de análise 
estrutural, considerando o comportamento elástico e linear dos materiais e o comportamento 
geometricamente linear das estruturas. Inclui-se, também, uma introdução à análise elástica de lajes para 
apoio ao programa de outras disciplinas do curso.
Dotar os alunos de competência para a determinação de esforços e deslocamentos em estruturas 
reticuladas hiperestáticas e em lajes.
OA1 – Determinação de esforços em lajes isoladas e contínuas
OA2 – Cálculo de esforços e deslocamentos em estruturas isostáticas constituídas por barras
OA3 – Aplicação do método das forças para a determinação de esforços e deslocamentos em estruturas 
hiperestáticas
OA4 – Aplicação do método dos deslocamentos para a determinação de esforços e deslocamentos em 
estruturas hiperestáticas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Develop static analysis capabilities of simple constructions with basic methods of structural analysis, 
considering the elastic and linear behavior of materials and geometrically linear behavior of structures. 
Included is also an introduction to the elastic analysis of slabs to support the program in other disciplines 
of the course.
Provide the competence of students for the determination of forces and displacements in statically 
indeterminate frame structures and slabs.
LO1 - Determination of efforts in isolated slabs and continuous
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LO2 - Calculation of forces and displacements in isostatic structures consisting of bars
LO3 - method of application of the forces for determining forces and displacements in hyperstatic 
structures
LO4 - displacement method of application for the determination of forces and displacements in hyperstatic 
structures

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 – INTRODUÇÃO
CP2 – INTRODUÇÃO À ANÁLISE DAS LAJES
Definições. Hipóteses de Kirchoff; relações de compatibilidade, elasticidade e equilíbrio;
CP3 – ESTRUTURAS ISOSTÁTICAS
O elemento barra; Formulação das condições de equilíbrio e de compatibilidade; Dualidade; Relações 
constitutivas; cálculo de deslocamentos.
CP4 – MÉTODO DAS FORÇAS
Indeterminação cinemática; Sistema Base; Relações de equilíbrio, elasticidade e compatibilidade; 
Interpretação física da matriz de flexibilidade e do vetor das descontinuidades; Barras rígidas; Libertações 
elásticas; Variações de temperatura, pré-esforço e assentamentos de apoio. Simplificação de estruturas 
simétricas.
CP5 – MÉTODO DOS DESLOCAMENTOS
O elemento de barra; Indeterminação cinemática; Interpretação física da matriz de rigidez e do vetor das 
forças de fixação; Deslocamentos dependentes e diagramas de esforços; Barras rígidas; Libertações 
elásticas; Variações de temperatura, pré-esforço e assentamentos de apoio; Análise de grelhas.

6.2.1.5. Syllabus:
CP1 – INTRODUCTION
CP2 – INTRODUCTION TO SLAB ANALYSIS
Definitions. Kirchoff’s Hypothesis; Compatibility, elastic and equilibrium relations;
CP3 – ISOSTATIC STRUCTURES
The beam element; equilibrium and compatibility formulation; Duality, Constitutive relations; displacement.
CP4 – THE FORCE METHOD
Static indeterminacy, Base Systems; Equilibrium, elasticity and compatibility relations; Physical 
interpretation of the flexibility matrix and discontinuities vector; rigid beams; elastic releases, temperature 
variations, prestressing and support’s settlements. Simplification of symmetric structures.
CP5 – THE DISPLACEMENT METHOD
The beam element; kinetic indeterminacy; Physical interpretation of the stiffness matrix and restraining 
forces vector; dependent displacements and internal forces diagrams; rigid bars; elastic releases, 
temperature variations, prestressing and support’s settlement; grid’s analysis.

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

Os conteúdos programáticos da UC estão estruturados de forma a, progressivamente, dotarem os alunos 
dos conhecimentos e competências necessários para se atingirem os objetivos da UC.
OA1 – CP1, CP2; OA2 – CP3; OA3- CP4; OA4 – CP5;

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus is structured to progressively provide the students the knowledge and skills necessary to 
achieve the curricular unit’s objectives.
OA1 – CP1, CP2; OA2 – CP3; OA3- CP4; OA4 – CP5;

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Todos os temas da disciplina são abordados nas aulas teóricas e nas aulas práticas. A exposição e 
explicação dos vários conceitos, princípios e métodos são efetuadas nas aulas teóricas complementadas 
com a resolução de alguns problemas ilustrativos. Nas aulas práticas os alunos são incentivados a 
resolver os problemas que lhe são colocados.

A avaliação é contínua pela observação do desempenho dos alunos na resolução dos problemas nas 
aulas, complementada por duas provas de avaliação de conhecimentos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
All course themes are covered in lectures and practical classes. The various concepts, principles and 
methods are exposed and explained in lectures supplemented by the resolution of some illustrative 
problems. In practical classes the students are encouraged to solve the problems (interrogative 
methodology).

Continuous assessment is applied, observing the student’s performance in solving problems, 
supplemented by two tests for assessing knowledge
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A utilização do método expositivo é fundamental para a introdução dos conceitos teóricos de base. A 
demonstração das técnicas de resolução dos problemas serve de base para nas aulas práticas os alunos 
poderem responder às questões e problemas que são postos. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The introduction of the basic theoretical concepts is done by the expository method. The demonstration of 
problem solving’s techniques is the basis to guide the students to respond to questions and problems 
brought in practical classes.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
a. Structural Analysis – A unified classical and matrix approach- A. Ghali, A.M. Neville – 4ª Ed.- E&FN Spon- 
ISBN 0-419-21200-0.
b. Apontamentos sobre simetria – J.A. Teixeira de Freitas – IST – 2000.
c. Tabelas de Análise de Estruturas – Grupo de Análise de Estruturas – IST – 2002.
d. Análise elástica de estruturas reticuladas – J.A. Teixeira de Freitas, Carlos Tiago – IST, 2012.
e. Apontamentos sobre análise elástica linear de lajes – LMSS Castro e VMA Leitão – IST -2005.

Mapa X - E133 Resistência de Materiais I 

6.2.1.1. Unidade curricular:
E133 Resistência de Materiais I 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Eduardo Manuel Baptista Ribeiro Pereira - 45 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
João Carlos Martins Rei - 30 horas

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

OA1 - Conhecer os fundamentos do comportamento mecânico de sólidos deformáveis
OA2 - Identificar as principais grandezas que caracterizam o comportamento mecânico dos sólidos 
deformáveis: tensões, deformações, forças, deslocamentos
OA3 - Estabelecer as condições de equilíbrio e de compatibilidade de um corpo deformável
OA4 - Caracterizar as principais constantes que caracterizam o comportamento elástico e linear
OA5 - Identificar quais os esforços necessários para caracterizar o comportamento de peças prismáticas
OA6 - Analisar os estados de tensão e deformações em peças lineares sujeitas a esforço axial e flexão em 
regime elástico
OA7 - Avaliar os deslocamentos sofridos por secções de peças lineares sujeitas a esforço axial e flexão
OA8 - Analisar os estados de tensão e deformações em peças lineares sujeitas a esforço axial em regime 
elasto plástico

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 - Know the fundamentals of the mechanical behavior of deformable solids
LO2 - Identify key quantities that characterize the mechanical behavior of deformable solids: stresses, 
strains, forces and displacements
LO3 - Establish the conditions of equilibrium and compatibility of a deformable body
LO4 - Characterize the main constants that characterize the linear-elastic behavior
LO5 - Identify the necessary stress-resultants to characterize the behavior of prismatic bars
LO6 - Analyze the states of stress and deformation in prismatic bars subjected to axial force and bending 
in elastic domain
LO7 - Evaluate the displacements suffered by sections of prismatic bars subjected to axial force and 
bending
LO8 - Analyze the stress and deformation states in prismatic bars subjected to axial stress in elasto-plastic 
domain

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 - TENSÃO
CP2 - DEFORMAÇÃO
CP3 - PRINCÍPIO DOS TRABALHOS VIRTUAIS
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O PTV para corpos deformáveis.
CP4 - COMPORTAMENTO MECÂNICO DOS MATERIAIS. LEIS CONSTITUTIVAS
Ensaio de tração; diagramas tensão-deformação 1-D ideais; modelos reológicos; lei de Hooke; energia de 
deformação; comportamento dependente do tempo; viscoelasticidade; fluência e relaxação.
CP5 - TEORIA DA ELASTICIDADE
Lei de Hooke generalizada; coeficientes elásticos; termoelasticidade; energia de deformação; equações de 
campo e condições de fronteira; princípio da sobreposição; teorema da unicidade; equações de Navier.
CP6 - ESFORÇO AXIAL
Barras prismáticas: esforços e secções constantes e variáveis; barras heterogéneas; variações de 
temperatura; pré-esforço; energia de deformação; cálculo de deslocamentos; método das cargas unitárias; 
problemas hiperestáticos; método das forças; análises elasto-plástica e plástica limite.
CP7 - FLEXÃO 
Flexão pura, recta e composta; dimensionamento de vigas.

6.2.1.5. Syllabus:
PC1 - STRESS
PC2 - DEFORMATION
PC3 - PRINCIPLE OF VIRTUAL WORK
The PVW for deformable bodies.
PC4 - MECHANICAL BEHAVIOUR OF MATERIALS
The tensile test; ideal stress-strain diagrams; rheological models; Hooke's law; deformation energy; time 
dependent behaviour; viscoelasticity; creep and relaxation.
PC5 - ELASTIC BEHAVIOUR
Generalised Hooke's Law; elastic coefficients; termoelasticity; strain energy; field and boundary 
equations; effects superposition principle; Navier equations.
PC6 - AXIAL FORCE
Prismatic bars: constant and variable internal forces and cross-sections; heterogeneous bars; temperature 
effects; pre-stressing; deformation energy; evaluation of displacement; unit load method; hiperstatic 
problems, force method, elasto plastic and limit plastic analysis.
PC7 - BENDING 
Pure and simple bending, bending with axial forces; design of beams.

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, OA3
CP4 - OA4
CP5 - OA4
CP6 - OA5, OA6, OA7, OA8
CP7 - OA5, OA6, OA7, OA8

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
PC1 - LO1, LO2
PC2 - LO1, LO2
PC3 - LO1, LO3
PC4 - LO4
PC5 - LO4
PC6 - LO5, LO6, LO7, LO8
PC7 - LO5, LO6, LO7, LO8

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino desta UC recorre, conforme as matérias em causa, aos métodos ativo, demonstrativo, 
interrogativo e, principalmente, expositivo.

2 testes + 5 trabalhos práticos 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies encompasses, according to the topics, to both lecturing, learning by teaching, 
collaborating and, mainly, explaining.

2 written tests + 5 practical works

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.
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Dado o carácter essencialmente matemático e analítico desta UC, e sendo a principal metodologia de 
ensino o método expositivo, é através da interrogação direta que se podem avaliar a realização dos 
objectivos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Since the main learning methodology is the explanation, the way to evaluate the objective's 
accomplishments is by direct questioning the students either in the class or by drill exercises and 
evaluation tests.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Resistência de Materiais - apontamentos da disciplina, problemas, tabelas e problemas de exame 
resolvidos; Vários Autores; Secção de Folhas IST
• Mécanique des Matériaux; C. Massonnet e S. Cescotto; 1982; Sciences et Lettres
• Mechanics of Materials; E. Popov; 1976; Prentice-Hall (2a Edição)
• An Introduction to the Mechanics of Solids; S. H. Crandall, N. C. Dahl e T. J. Lardner; 1978; McGraw-Hill
• Mecânica dos Materiais; F. P. Beer, E. R. Johnston e J. T. Dewolf; 2003; McGraw-Hill
• Elementos da Teoria da Elasticidade; E.R. de Arantes e Oliveira; 2004; IST Press
• Analyse des Structures et Milieux Continus - Mécanique des Structures (Vol. 2); François Frey; 1994; 
Presses Polytechniques et Universitaires Romandes
• Mechanics of Materials; S. Timoshenko e J. Gere; 1990; McGraw-Hill

Mapa X - E132 Mecânica II 

6.2.1.1. Unidade curricular:
E132 Mecânica II 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Vítor Manuel Azevedo Leitão - 60 horas

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 conhecimento técnico (domínio organizacional), 
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 - Caracterizar expressões tensoriais, transformar vectores e tensores
OA2 – Calcular centros de massa e tensores de inércia de massas
OA3 – Determinar e aplicar relações de cinemática para partículas e corpos rígidos 
OA4 - Analisar problemas de dinâmica de corpos rígidos
OA5 – Formular e aplicar o princípio dos trabalhos virtuais
OA6 – Formular problemas de dinâmica de corpos rígidos com recurso às equações de Lagrange
OA7 – Analisar vibrações em sistemas de 1 grau de liberdade

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
We intend to develop in students the technical knowledge skills (organizational domain), critical thinking, 
analytical reasoning (cognitive dimension), teamwork (dimension of leadership) and communication 
(dimension of leadership / influence) through combined effect between teaching methodology, assessment 
methodology and syllabus. These seek to contribute to achieving the following Learning Objectives (LO):
LO1 - Characterize tensor expressions, transform vectors and tensioners
LO2 - Calculate centers of mass and mass inertia tensor
LO3 - Determine and implement kinematic relations for particles and rigid bodies
LO4 - analyze dynamic problems of rigid bodies
LO5 - Formulate and implement the principle of virtual work
LO6 - Formulate dynamic problems of rigid bodies using the equations of Lagrange
LO7 - analyze vibrations in one degree of freedom systems

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
C1 - TENSORES CARTESIANOS
C2 - TENSOR DE INÉRCIA.
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C3 - CINEMÁTICA DAS PARTÍCULAS E DOS CORPOS RÍGIDOS
C4 - DINÂMICA DAS PARTÍCULAS E DOS CORPOS RÍGIDOS
C5 - VIBRAÇÕES DE SISTEMAS COM UM GRAU DE LIBERDADE
C6 - EQUAÇÕES DE LAGRANGE
C7 - PRINCÍPIO DOS TRABALHOS VIRTUAIS

6.2.1.5. Syllabus:
C1 - CARTESIAN TENSORS
C2 - INERTIA TENSOR.
C3 - KINEMATICS OF PARTICLES AND RIGID BODIES
C4 - DYNAMICS OF PARTICLES AND RIGID BODIES
C5 - VIBRATION OF SINGLE DEGREE OF FREEDOM SYSTEMS
C6 - THE LAGRANGE EQUATIONS
C7 - PRINCIPLE OF VIRTUAL WORK

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

C1 - OA1
C2 - OA2
C3 - OA3
C4 - OA4
C5 – OA5
C6 – OA6
C7 – OA7

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
C1 - LO1
C2 - LO2
C3 - LO3
C4 - LO4
C5 – LO5
C6 – LO6
C7 – LO7

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino desta UC recorre, conforme as matérias em causa, aos métodos activo, demonstrativo, 
interrogativo e, principalmente, expositivo.

Avaliação:
4 testes.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies encompasses, according to the topics, to both lecturing, learning by teaching, 
collaborating and, mainly, explaining.

Evaluation:
4 written tests.

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

Dado o carácter essencialmente matemático e analítico desta UC, e sendo a principal metodologia de 
ensino o método expositivo, é através da interrogação directa que se pode avaliar a realização dos 
objectivos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Since the main learning methodology is the explanation, the way to evaluate the objective's 
accomplishments is by direct questioning the students either in the class or by drill exercises and 
evaluation tests.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Beer, F. P. & Johnston, E. R. (1998). Mecânica Vectorial para Engenheiros: Dinâmica. Lisboa: Mc Graw-Hill 
de Portugal.
Beer, F. P. & Johnston, E. R. (1998). Mecânica vectorial para engenheiros: Estática. Lisboa: Mc Graw-Hill de 
Portugal.
Martins, J.A. (1996). Equações de Lagrange. Lisboa: AEIST.
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Martins, J.A. (1999). Apontamentos de tensores cartesianos. Lisboa: AEIST.
Tovar de Lemos, A.F. (1996). Tensores cartesianos. Lisboa: AEIST.

Mapa X - E114 Física das Construções II 

6.2.1.1. Unidade curricular:
E114 Física das Construções II 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Carlos Martins Rei - 30 horas

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 compreender as exigências de ventilação
OA2 – Compreender os mecanismos de ventilação natural em edifícios
OA3 – Determinar áreas de abertura adequadas para satisfação das necessidades de ventilação em função 
da ocupação (ventilação natural)
OA4 – Compreensão dos fenómenos básicos de acústica
OA5 – Caracterizar, em termos genéricos, o desempenho acústico dos elementos típicos da envolvente
OA6 – Determinar o isolamento sonoro e a qualidade acústica de espaços interiores mais comuns nas 
edificações
AO7 – Identificar os parâmetros do binómio conforto/iluminação
AO8 – Identificar e saber aplicar conceitos pertinentes no projecto de iluminação natural

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 - Identify and understand the ventilation requirements
LO2 - Understanding the natural ventilation mechanisms in buildings
LO3 - Determine appropriate opening areas to meet the ventilation requirements against the occupation 
(natural ventilation)
LO4 - Understanding of basic acoustic phenomena
LO5 - To characterize, in general terms, the acoustic performance of the typical elements of the 
surrounding
LO6 - Determining the sound insulation and acoustic quality of most common indoors in buildings
LO7 - Identify the parameters of the binomial comfort / lighting
LO8 - Identify and know how to apply relevant concepts in the design of natural lighting

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
a. Ventilação natural
CP1 – Relação entre caudal e diferença de pressão
CP2 – Ventilação por ação térmica e por ação do vento
CP3 – Cálculo dos caudais de ar para satisfação de exigências de qualidade do ar, conforto térmico e 
limitação de
condensações
b. Acústica
CP4 – Propagação e medição do som
CP5 – Acústica geométrica
CP6 – Campos sonoros em recintos fechados
CP7 – Absorção sonora e tempo de reverberação
CP8 – Isolamento sonoro a sons de aéreos e de percussão
c. Iluminação natural
CP9 – Física da luz e grandezas fundamentais
CP10 – Fontes de luz e modelos de céu
CP11 – Fator de luz de dia

6.2.1.5. Syllabus:
a. Natural ventilation
CP1 - Relationship between flow rate and pressure difference
CP2 - Ventilation by thermal action and wind action
CP3 - Calculation of air flow to satisfy requirements of air quality, thermal comfort and limitation 
condensations
b. Acoustics

Página 161 de 220ACEF/1516/16037 — Guião para a auto-avaliação

18-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=92b7b485-25f1-6008-ba67...



CP4 - Propagation and sound measurement
CP5 - Geometric Acoustics
CP6 - Sound fields in enclosed spaces
CP7 - Sound absorption and reverberation time
CP8 - Sound insulation of air and Percussion
c. Daylighting
CP9 - Physics of light and the fundamental quantities
CP10 - Light sources and models of sky
CP11 - Daylight Factor

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

CP1 – OA2
CP2 – OA2, OA3
CP3 – OA1, OA2, OA3
CP4 – OA4
CP5 – OA4, OA5
CP6 – OA5 
CP7 – OA5, OA6
CP8 – OA5, OA6
CP9 – OA7
CP10 – OA7, OA8
CP11 – OA7, OA8

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
PC1 – LO2 (Understanding the mechanisms of natural ventilation in buildings)
PC2 – LO2, LO3 (Determine the area of the openings required to meet the needs of a building ventilation 
(natural ventilation))
PC3 – LO1 (Identify and understand the requirements for ventilation), LO2, LO3
PC4 – LO4 (Understanding of the basic phenomena of acoustic)
PC5 – LO4, LO5 (Characterize in general terms, the acoustic performance of the typical elements of an 
engaging)
PC6 – LO5
PC7 – LO5, LO6 (Determine the sound insulation and acoustic quality of the indoor common spaces in 
buildings)
PC8 – LO5, LO6
PC9 – LO7 (Identify the parameters of the binomial comfort/lighting)
PC10 – LO7, LO8 (Identify and know how to apply the concepts to be taken into consideration in the design 
of daylighting)
PC11 – LO7, LO8

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Lição/Palestra
- Discussão dirigida
- Execução (resolução de casos práticos/exercícios)
- Visita

A avaliação baseia-se em três elementos:
- 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)
- Visit

The evaluation is based on three elements:
- Individual written test (70%)
- Individual work (25%)
- Continuous assessment (5%)

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

Lição/Palestra: OA1, OA2, OA4, OA5, OA7
Discussão dirigida: OA2, OA5, OA8
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Execução: OA3, OA6
Visita: OA2, OA5

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lesson/Lecture: LO1, LO2, LO4, LO5, LO7
Adressed discussion: LO2, LO5, LO8
Implementation (solving practical/exercise cases:) LO3, LO6
Visit: LO2, LO5

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
a. VIEGAS, J., Ventilação em edifícios, LNEC, 1996.
b. Acústica, critério de quantificação do isolamento sonoro em edifícios, NP 2073.
c. PATRÍCIO, J., Regime legal da poluição sonora (anotado), LNEC, 2002.
d. GOMES, R. J., Exigências funcionais das habitações e modo da sua satisfação, LNEC, 1971.
e. PIEDADE, A. Canha da, Física da Construção, Vol. III – Ventilação em Edifícios, IST
f. PIEDADE, A. Canha da, Física da Construção, Vol. IV – Acústica de Edifícios, IST 
g. PIEDADE, A. Canha da, RODRIGUES, A. Moret e GOMES, M. Glória, Física da Construção, Vol. V – 
Iluminação Natural, IST.
h. Regulamento Geral do Ruído (RGR), DL 9/2007.
i. Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE), DL 96/2008.

Mapa X - E121 Arquitetura 

6.2.1.1. Unidade curricular:
E121 Arquitetura 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Manuel Valente da Costa Madeira - 75 horas

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 – INTRODUZIR OS CONCEITOS DO CAMPO DISCIPLINAR DA ARQUITECTURA
OA2 - COMPREENDER OS CONTEÚDOS DA SÍNTESE ARQUITECTÓNICA
OA3 - RECONHECER O LÉXICO, OS INSTRUMENTOS E OS PROCESSOS PRÓPRIOS DA ARQUITECTURA
OA4 - ILUSTRAR O CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR DA ARQUITECTURA E OS ÂMBITOS DA SUA 
INTERVENÇÃO
OA5 - CONHECER AS ETAPAS FUNDAMENTAIS DA HISTÓRIA DA ARQUITECTURA
OA6 - IDENTIFICAR A COMPLEMENTARIDADE E DIVERSIDADE ENTRE ARQUITECTURA E ENGENHARIA
OA7 - ANALISAR SITUAÇÕES DE PROJECTO E OBRA, COM DESTAQUE PARA O PROCESSO DE 
RELACIONAMENTO ENTRE ARQUITECTURA E ENGENHARIA

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 - INTRODUCE CONCEPTS OF DISCIPLINARY FIELD OF ARCHITECTURE
LO2 - UNDERSTAND THE CONTENTS SUMMARY OF ARCHITECTURAL
LO3 - RECOGNIZE THE GLOSSARY, INSTRUMENTS AND PROCESSES OWN CITYSCAPE
LO4 - ILLUSTRATE THE CHARACTER MULTIDISCIPLINAR CITYSCAPE AND AREAS OF THEIR 
INTERVENTION
LO5 - KNOW THE BASIC STEPS OF HISTORY OF ARCHITECTURE
LO6 - IDENTIFY COMPLEMENTARITY AND DIVERSITY BETWEEN ARCHITECTURE AND ENGINEERING
LO7 - ANALISE SITUATIONS OF PROJECT AND WORK, WITH REFERENCE TO THE PROCESS OF 
RELATIONSHIP BETWEEN ARCHITECTURE AND ENGINEERING

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1- INTRODUÇÃO À ARQUITETURA
CP1.1.- Complementaridade e diversidade entre Arquitectura e Engenharia
CP2- TERRITÓRIOS DA ARQUITECTURA
CP2.1.- A “construção” do espaço ao serviço do homem;
CP2.2.- A concepção espacial arquitectónica;
CP2.3.- A funcionalidade espacial, psicológica e ambiental;
CP2.4.- Intervenção no Património Construído;
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CP2.5.- Suporte digital do projecto;
CP2.6.- Tipologias de edifícios militares e suas exigências funcionais e formais.
CP3- PROJECTO DE ARQUITECTURA
CP3.1.- Análise de situações de Projecto e Obra, com destaque para o processo de relacionamento e 
complementaridade entre Arquitectura e Engenharia;
CP3.2.- Integração do suporte estrutural, materiais e redes no Projecto de Arquitectura;
CP3.3.- Execução de segmentos de produção arquitectónica.
CP4- HISTÓRIA DA ARQUITECTURA
CP4.1.- As raízes históricas da História da Arquitectura;
CP4.2.- As práticas contemporâneas.

6.2.1.5. Syllabus:
CP1- INTRODUCTION TO ARCHITECTURE
         CP1.1.- Complementarity and diversity of Architecture and Engineering
CP2- TERRITORIES OF ARCHITECTURE
        CP2.1.- The "construction" of space at the service of man;
        CP2.2.- The architectural design space;
        CP2.3.- The spatial, psychological and environmental functionality;
        CP2.4.- Intervention in Built Heritage;
        CP2.5.- digital project support;
        CP2.6.- Types of military buildings and their functional and formal requirements.
CP3- DRAFT ARCHITECTURE
       CP3.1.- Analysis Project and Work situations, highlighting the process of relationship and 
complementarity between architecture and engineering;
       CP3.2.- integration of structural support, materials and networks in Architectural Design;
       CP3.3.- Execution of architectural production segments.
CP4- HISTORY OF ARCHITECTURE
       CP4.1.- The historical roots of the History of Architecture;
       CP4.2.- The contemporary practices.

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

CP1 - OA1
CP1.1. - OA4.2; OA6; OA7
CP2 - OA3; OA2
CP2.1. - OA5.1
CP2.2. - OA3.1
CP2.3. - OA4.3, OA5.1 
CP2.4. - OA3.1, OA3.3
CP2.5. - OA3.2
CP2.6. - 0A2, OA4.1, OA4.3
CP3 - OA6
CP3.1. - 0A4.2, OA7
CP3.2. - OA4.2, OA4.3
CP3.3. - OA3.2, OA3.3, OA4.3
CP4 - OA5
CP4.1. - OA3, OA3.1
CP4.2. - OA5

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
CP1 - OA1
CP1.1. - OA4.2; OA6; OA7
CP2 - OA3; OA2
CP2.1. - OA5.1
CP2.2. - OA3.1
CP2.3. - OA4.3, OA5.1 
CP2.4. - OA3.1, OA3.3
CP2.5. - OA3.2
CP2.6. - 0A2, OA4.1, OA4.3
CP3 - OA6
CP3.1. - 0A4.2, OA7
CP3.2. - OA4.2, OA4.3
CP3.3. - OA3.2, OA3.3, OA4.3
CP4 - OA5
CP4.1. - OA3, OA3.1
CP4.2. - OA5
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino utiliza vários métodos em proporção variável. Nos conteúdos programáticos que 
implicam conhecimento histórico e contextual, a maior incidência é nos Métodos EXPOSITIVO e 
DEMONSTRATIVO. Estes são, contudo, alargados através do Método INTERROGATIVO através da 
formulação de perguntas e debate das respostas.
Em todos os trabalhos de natureza prática, segue-se o Método ATIVO através de simulações, resolução de 
problemas, estudo de casos, brainstorming e, dependendo do número de alunos, trabalho de grupo.

A avaliação do aluno é contínua. Serão realizados dois momentos de avaliação teórica e cada aluno deverá 
realizar em aula diversos trabalhos de natureza prática e teórica onde os dados fulcrais da matéria devem 
ser aplicados.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology uses several methods in variable proportion. In the syllabus involving historical 
and contextual knowledge, the highest incidence is in the methods EXHIBITION and DEMO. These, 
however, are extended through the interrogative method by formulating questions and debate the answers.
In all practical work, follows the method ASSETS through simulations, problem solving, case studies, 
brainstorming and depending on the number of students, group work.

The evaluation of the student is continuous. Two moments of theoretical evaluation will be conducted and 
each student must perform in class several works practical and theoretical where the key data of the matter 
should be applied.

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

MÉTODOLOGIAS DE ENSINO 
EXPOSITIVO (E); DEMONSTRATIVO (D); INTERROGATIVO (I); ATIVO (A)
OA1 - INTRODUZIR OS CONCEITOS DO CAMPO DISCIPLINAR DA ARQUITECTURA: (E)
OA2 - COMPREENDER OS CONTEÚDOS DA SÍNTESE ARQUITECTÓNICA: (E); (D)
OA3 - RECONHECER O LÉXICO, OS INSTRUMENTOS E OS PROCESSOS PRÓPRIOS DA ARQUITECTURA: 
(D); (I)
OA3.1.- Abordar de forma sistemática as raízes e o método da concepção arquitectónica, mostrando a 
inter-relação entre função, forma e espaço: (E); (I); (A)
OA3.2.- Estimular o sentido de observação e a criatividade, desenvolvendo as capacidades de 
representação do objecto construído: (A)
OA3.3.- Introduzir os instrumentos técnicos e legais indispensáveis à concepção arquitectónica (R.G.E.U. e 
Regime de Licenciamento das Obras Particulares): (A)
OA4- ILUSTRAR O CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR DA ARQUITECTURA E OS ÂMBITOS DA SUA 
INTERVENÇÃO: (E); (D)
OA4.1.- Proporcionar o contacto com a realidade construída através das suas produções mais marcantes, 
com uma visão alargada dos princípios fundamentais da disciplina arquitectónica, bem como das 
particularidades da arquitectura militar: (E)
OA4.2.- Orientar as sequências de exercícios práticos no sentido de fazer entender a natureza do trabalho 
de equipa pluridisciplinar e do trabalho entre arquitectos e engenheiros: (I); (A)
OA4.3.- Tipologias de edifícios e suas exigências funcionais e formais: (E); (D); (A)
OA5- CONHECER AS ETAPAS FUNDAMENTAIS DA HISTÓRIA DA ARQUITECTURA: (E)
OA5.1.- Favorecer uma compreensão das raízes históricas e etapas fundamentais que enformam a 
Arquitectura: (E); (I)
OA6- IDENTIFICAR A COMPLEMENTARIDADE E DIVERSIDADE ENTRE ARQUITECTURA E ENGENHARIA: 
(D); (I); (A)
OA7- ANALISAR SITUAÇÕES DE PROJECTO E OBRA, COM DESTAQUE PARA O PROCESSO DE 
RELACIONAMENTO ENTRE ARQUITECTURA E ENGENHARIA: (D); (I); (A)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching methodologies
EXHIBITION (E); STATEMENT (S); QUESTIONING (Q); ACTIVE (A)
OA1 - INTRODUCE CONCEPTS OF DISCIPLINARY FIELD OF ARCHITECTURE: (E)
OA2 - UNDERSTAND THE CONTENTS SUMMARY OF ARCHITECTURAL: (E); (S)
OA3 - RECOGNIZE THE GLOSSARY, INSTRUMENTS AND PROCESSES OWN CITYSCAPE: (S); Q)
OA3.1.- Addressing systematically roots and the method of architectural design, showing the 
interrelationship between function, form and space: (E); (Q); (A)
OA3.2.- stimulate the sense of observation and creativity, developing the built object representation 
capabilities: (A)
OA3.3.- introduce technical and legal instruments required for the architectural design (RGEU and 
Licensing Board of Private Works): (A)
OA4- ILLUSTRATE THE MULTIDISCIPLINARY NATURE OF ARCHITECTURE AND AREAS OF THEIR 
INTERVENTION: (E); (S)
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OA4.1.- Providing contact with reality constructed through its most striking productions, with a broad view 
of the fundamental principles of the architectural discipline as well as the particularities of military 
architecture: (E)
OA4.2.- Steer sequences of practical exercises in order to make understand the nature of multidisciplinary 
teamwork and work between architects and engineers: (Q); (A)
OA4.3.- Types of buildings and their functional and formal requirements: (E); (S); (A)
OA5- KNOW THE BASIC STEPS OF ARCHITECTURAL HISTORY: (E)
OA5.1.- To promote an understanding of the historical and fundamental stages roots that shape the 
architecture: (E); (Q)
OA6- IDENTIFY COMPLEMENTARITY AND DIVERSITY BETWEEN ARCHITECTURE AND ENGINEERING: (S); 
(Q); (A)
OA7- ANALISE SITUATIONS OF PROJECT AND WORK, WITH REFERENCE TO THE PROCESS OF 
RELATIONSHIP BETWEEN ARCHITECTURE AND ENGINEERING: (S); (Q); (A)

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
a. Bibliografia Obrigatória
Zevi, B. ( s.d.). Saber ver a Arquitectura. (s.l.). Edições Arcádia.
b. Bibliografia Complementar
i. Benévolo, L. (1999). Introdução à Arquitectura. Lisboa: Edições 70.
ii. Frampton, K. (s.d.). História critica da arquitectura moderna. (s.l.). Editorial Gustavo Gili.
iii. Pevsner, N. (2002). Panorama da arquitectura ocidental. São Paulo: Martins Fontes

Mapa X - E151 Hidráulica I 

6.2.1.1. Unidade curricular:
E151 Hidráulica I 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alexandre Almeida Mendes Borga - 60 horas

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):

Adquirir conhecimentos no domínio da Mecânica dos Fluidos e no cálculo de circuitos hidráulicos em 
pressão, necessários a aplicações na área da Engenharia Civil, nomeadamente:
OA1 - Conhecer as propriedades dos fluidos.
OA2 - Caracterizar o comportamento dos fluidos em repouso, das forças que exercem e do equilíbrio dos 
sólidos neles mergulhados
OA3 - Caracterizar o comportamento dos fluidos em movimento. 
OA4 - Caracterizar o comportamento de fenómenos em modelo reduzido e os efeitos de escala.
OA5 - Calcular instalações hidráulicas com escoamentos em pressão em regime permanente ou variável.
OA6 - Calcular as forças exercidas por escoamentos sobre as fronteiras ou sobre objetos mergulhados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire knowledge in the field of Fluid Mechanics and in the calculation of hydraulic circuits pressure 
required for applications in the field of Civil Engineering, namely:
LO1 - Know the fluid properties.
LO2 - To characterize the behavior of fluids at rest, the forces engaged and the balance of them dipped 
solid
LO3 - To characterize the behavior of moving fluid.
LO4 - To characterize the behavior of phenomena in reduced model and scale effects.
LO5 - Calculate hydraulic systems with flows in pressure in constant or variable regime.
LO6 - Calculate the stress induced by flow over borders or over submerged objects.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1-PROPRIEDADES DOS FLUIDOS.
CP2-HIDROSTÁTICA: Lei hidrostática de pressões; Impulsão Hidrostática sobre corpos imersos e 
flutuantes e em superfícies planas e curvas.
CP3-HIDROCINEMÁTICA.
CP4-HIDRODINÂMICA: Princípios de conservação da massa, da energia e da quantidade de movimento. 
Equações de Euler. Teorema de Bernoulli. Carga hidráulica e potência de um escoamento. Bombas e 
turbinas.
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CP5-ANÁLISE DIMENSIONAL. TEORIA DA SEMELHANÇA.
CP6-LEIS DE RESISTÊNCIA: Conceitos fundamentais. Tensão tangencial nas fronteiras sólidas. 
Escoamentos laminares e turbulentos. Camada limite. Fórmulas para cálculo da perda de carga.
CP7-FORÇAS HIDRODINÂMICAS SOBRE CORPOS IMERSOS. Resistência e sustentação. Acção do vento 
sobre estruturas. Sedimentação.
CP8-ESCOAMENTOS SOB PRESSÃO EM REGIME PERMANENTE: Cálculo de instalações. Teorema de 
Euler. Condutas com consumo de percurso.
CP9-ESCOAMENTOS SOB PRESSÃO EM REGIME VARIÁVEL. Regime quase-permanente, oscilação em 
massa e golpe de aríete.

6.2.1.5. Syllabus:
PC1 - Fluid properties
PC2 - Hydrostatics.
PC3 – Hydrokinematics.
PC4 - Hydrodynamics.
PC5 - Dimensional analisys.
PC6 - Energy dissipation.
PC7 - External flows.
PC8 - Steady pressure flows.
PC9 - Transient pressure flows.

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

Na sequência seguinte, CPi –> OAj significa que o conteúdo programático CPi contribui para o objectivo 
de aprendizagem OAj:
CP1 –> OA1
CP2 –> OA2
CP3 e CP4 –> OA3
CP5 –> OA4
CP6, CP8 e CP9 –> OA5
CP7 e CP8 –> OA6

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In the scheme below, PCi -> LOj means that the syllabus component PCi contributes to the learning 
outcome LOj:
PC1 –> LO1
PC2 –> LO2
PC3 and PC4 –> LO3
PC5 –> LO4
PC6, PC8 and PC9 –> LO5
PC7 and PC8 –> LO6

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas dos conteúdos programáticos e aulas de exercícios sobre os mesmos; realização de 
experiências laboratoriais sobre parte dos conteúdos apresentados.
A avaliação é efectuada durante o período letivo através de questões colocadas aos alunos durante as 
aulas, de dois testes parciais e da apreciação de relatórios sobre o conjunto de experiências laboratoriais.

Avaliação:
2 testes, avaliação dos relatórios das experiências laboratoriais e avaliação contínua durante as aulas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive classes with the syllabus topics and exercise classes on the same topics; laboratory 
experiments on part of presented topics.
The students’ knowledge is assessed during the classes thorough questions posed to the students, two 
mid-term tests and the reports on the laboratory experiments.

Evaluation:
2 written tests, evaluation of reports of laboratory experiments and continuous assessment in the 
classroom.

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

Os conhecimentos básicos necessários para se alcançar os objetivos estabelecidos são fornecidos 
durante as aulas expositivas dos conteúdos programáticos. Os exercícios realizados nas aulas e as 
questões colocadas aos alunos e pelos alunos durante este tipo de atividade contribuem para a 
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consolidação daqueles conhecimentos e para alcançar os mesmos objetivos.
Além disso, os alunos têm que realizar experiências laboratoriais sobre os fenómenos apresentados nas 
aulas, por forma a visualisarem o seu comportamento e verificarem a validade das leis estudadas.
Nos dois testes parciais e na avaliação efctuada durante o período letivo procura-se confirmar a satisfação 
dos objetivos estabelecidos para a unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The basic concepts and principles needed to attain the established learning objectives are explained 
during the lectures where the syllabus contents are presented. The practical work carried out during the 
classes as well as the question presented to and by the students during this sort of activity do contribute 
to the consolidation of those concepts and principles and to attain all the course learning objectives.
The laboratory experiments allow the students to visualize the behavior of the phenomena and the 
verification of the validity of the studied laws.
In the two mid-term tests and in the assessment during the lectures period, one seeks to confirm that the 
learning objectives were attained.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
QUINTELA, António de Carvalho – Hidráulica. Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2000. ISBN 972-31-
0775-9
LENCASTRE, Armando - Hidráulica Geral. Lisboa : ed. do autor, 1996. ISBN 972-95-8590-3

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):
Olga Maria Oliveira Duarte - 30 horas

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 conhecimento técnico (domínio da Engenharia), 
através de análise crítica, de raciocínio analítico (dimensão cognitiva) e da aplicação dos conceitos na 
resolução de problemas relacionados com a área de estudo. 
Objectivos:
OA1 – Reconhecer e utilizar vocabulário técnico em língua inglesa no âmbito da engenharia.
OA2 – Identificar e analisar problemas de forma a resolver situações relacionadas com engenharia. 
OA3 – Descrever procedimentos e situações no contexto da engenharia.
OA4 – Redigir textos de carácter técnico no domínio da engenharia.
OA5 – Demonstrar domínio de vocabulário técnico aprendido em situações técnicas dentro do âmbito 
específico da engenharia.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To develop in students the skills of technical knowledge (Engineering), through critical review, analytical 
thinking (cognitive dimension) and the use of the concepts in the resolution of problems related to the 
study area.
Objectives:
LO1 – Recognize and use technical vocabulary in English regarding engineering.
LO2 – Identify and analyze problems in order to solve situations related to engineering.
LO3 – Describe procedures and situations in the context of engineering.
LO4 – Write technical texts in the field of engineering.
LO5 – Demonstrate knowledge of technical vocabulary learned in technical situations within the specific 
scope of engineering.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 – Formas, materiais e propriedades
CP2 – Materiais de Engenharia
CP3 – Tipos de Medição
CP4 – Medidas de Segurança
CP5 – Resolução de problemas
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CP6 – Tabelas e gráficos
CP7 – Dimensões e desenhos
CP8 – Estática e dinâmica
CP9 – Método de projeto de Engenharia
CP10 – Engenharia Civil

6.2.1.5. Syllabus:
SC1 – Shapes, materials and properties
SC2 – Materials Engineering
SC3 – Types of Measurement
SC4 – Safety Precautions
SC5 – Problem solving
SC6 – Tables and graphs
SC7 – Dimensions and drawings
SC8 – Statics and dynamics
SC9 – Engineering design method
SC10 – Civil Engineering

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

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

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
SC1 – LO1, LO2, LO4, LO5
SC2 – LO1, LO3, LO5
SC3 – LO1, LO3, LO4, LO5
SC4 – LO1, LO2, LO3, LO4, LO5
SC5 – LO1, LO2, LO3, LO4, LO5
SC6 – LO1, LO3, LO5
SC7 – LO1, LO2, LO4, LO5
SC8 – LO1, LO4, LO5
SC9 – LO1, LO3, LO5
SC10 – LO1, LO3, LO4, LO5

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
ME1 – Exposição pelo docente 
ME2 – Discussão dirigida
ME3 – Trabalho de pares
ME4 – Exposição pelo aluno
ME5 – Execução (resolução de problemas)

Um teste escrito individual (70%)
Apresentação oral, um trabalho de pares e participação ativa nas aulas (30%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
TM1 – Oral presentation by the teacher
TM2 – Class discussions
TM3 – Pair work
TM4 – Oral presentation by the students
TM5 – Resolution of exercises (resolving problems)

One written test (70%)
Oral presentation, pair essay and class active participation (30%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.
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ME1 – OA1, OA2, OA3, OA4, OA5, OA6, OA7, OA8, OA9, OA10
ME2 – OA4, OA5, OA9
ME3 – OA3, OA4, OA5, OA7, OA9
ME4 – OA1, OA4, OA5, OA9, OA10
ME5 – OA1, OA2, OA3, OA4, OA5, OA6, OA7, OA8, OA9, OA10

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
TM1 – LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, LO6, LO7, LO8, LO9, LO10
TM2 – LO4, LO5, LO9
TM3 – LO3, LO4, LO5, LO7, LO9
TM4 – LO1, LO4, LO5, LO9, LO10
TM5 – LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, LO6, LO7, LO8, LO9, LO10

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Loyd, Charles; Frazier, James A. Career Paths - Engineering. Express Publishing, 2011.
- Mcgary, Fiona; Regan, Nicholas, Take-Off, Technical English for Engineering. Garnet Education, 2008.

Mapa X - Análise de Estruturas Geotécnicas 

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise de Estruturas Geotécnicas 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jaime Santos (63.00)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Alexandre da Luz Pinto (63.00)
Teresa Maria Bodas de Araújo Freitas (63.00)
Rui Pedro Carrilho Gomes (21.00)
Peter John Bourne-Webb (84.00)

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

O aluno ficará a compreender e apto a aplicar a mecânica dos principais problemas das estruturas 
geotécnicas nos casos do muro de suporte, do talude e da fundação superficial. Ficará ainda a 
compreender a filosofia de segurança de acordo com o Eurocódigo 7 e apto a aplicá-la aos casos simples 
dos principais problemas das estruturas geotécnicas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To develop the ability to understand and to apply the principles of geotechnical engineering to earth 
retaining structures, slopes and shallow foundations. To develop the ability to solve single problems on 
geotechnical structures, according to EC7.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os teoremas da região superior e inferior e a sua aplicação às estruturas geotécnicas. Superfície de rotura. 
Mecanismos de rotura associados aos estados limites últimos de estruturas geotécnicas. Modelos 
analíticos e numéricos. Avaliação da capacidade resistente. Análise limite e equilíbrio limite. Pressão de 
terras activa e passiva. Estados limites últimos de muros de suporte, taludes e fundações superficiais. 
Estados limites de utilização. Verificação da segurança segundo o Eurocódigo 7. Realização em 
laboratório experimental de: ensaios triaxiais para a obtenção parâmetros de resistência; ensaios 
edométricos para a obtenção de parâmetros de compressibilidade e de consolidação; experiências 
pedagógicas para a visualização de superfícies de rotura em muros de suporte e em fundações 
superficiais. Realização em laboratório informático da determinação de superfícies de rotura e capacidade 
resistente de algumas estruturas geotécnicas.

6.2.1.5. Syllabus:
The upper and the lower bound theorems and their use on geotechnical structures. The development of 
failure surfaces into the ground. Geotechnical structures and mechanisms associated to their ultimate limit 
states. Analytical and numerical models applied to geotechnical structures. The bearing capacity 
resistance calculation. Limit analysis and limit equilibrium. Earth pressures on retaining structures. 
Ultimate states associated with earth retaining structures, slopes and shallow foundations. Serviceability 
limit states. Safe analysis of geotechnical structures according to EC7. Experimental demonstrations: the 
development of failure surface in earth retaining structures and in shallow foundations. Laboratory work: 
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triaxial and oedometric tests. Computational work: the identification of failure surface and the evaluation of 
bearing capacity for some geotechnical structures.

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

Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria 
poderá constatar que todos os pontos dos conteúdos programáticos, descritos em 6.2.1.5, visam dotar os 
alunos com os conhecimentos e competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos 
referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that all the 
syllabus points (point 6.2.1.5) aim to give students the competences and the required knowledge and skills 
to reach the learning outcomes described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A lecionação na disciplina utiliza a exposição oral apoiada em apresentações informatizadas. Recorre, 
ainda, ao quadro de parede para pormenorização de alguns aspetos e para a resolução de exercícios, e à 
utilização direta de programas computacionais.

São apresentadas experiências pedagógicas para a visualização de superfícies de rotura em muros de 
suporte e em fundações superficiais. São ainda organizadas visitas de estudo a obras em construção.

A avaliação é realizada por 2 trabalhos de grupo (máximo de 2 alunos) e por um teste ou exame escrito 
com uma pergunta incidindo sobre uma visita de estudo.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Tests or final exam and experimental and numerical modeling work(s)

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

A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da 
utilização intensiva de aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só 
cumprir os objetivos como auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes 
proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the 
extensive use of demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning 
outcomes, as well as to level the knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
An introduction to the mechanics of soils and foundations, Atkinson, J., 1993, McGraw Hill; Fundamentals 
of Geotechnical Engineering. Brooks / Cole, Das, Braja M., 2000, ISBN 0-534-3711-O; Soil Mechanics. 
Concepts & Applications, Powrie, W., 2004, Spon Press. ISBN 0-415-31155-I

Mapa X - Desafios Ambientais e da Sustentabilidade em Engenharia 

6.2.1.1. Unidade curricular:
Desafios Ambientais e da Sustentabilidade em Engenharia 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Manuel Pinheiro (21.78)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Rodrigo de Almada Cardoso Proença de Oliveira (6.22)

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

A disciplina irá introduzir a dimensão ambiental e de sustentabilidade num contexto de desenvolvimento 
na formação em Engenharia. Pretende assim assegurar a sensibilização dos alunos e iniciar os 
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fundamentos que criem condições propícias à integração das dimensões ambiental e de sustentabilidade 
nas competências do engenheiro.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course will introduce the environment and sustainability dimensions in a development context within 
the engineering competences. The purpose is to ensure engineering students’ awareness on environment 
and sustainability stewardship, introducing the basic concepts and challenges that will facilitate future 
integrated development processes and decision-making in engineering.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Problemática ambiental, desafios e oportunidades num contexto de sustentabilidade

2.Mudanças globais, ambiente, e desenvolvimento: alterações climáticas, biodiversidade e desertificação, 
recursos naturais (água e solo), energia e desenvolvimento urbano. 

3.Ambiente como factor de competitividade e de inovação. 

4.Valores ambientais e participação da sociedade civil. 

5.Desafios e oportunidades ambientais em Engenharia.

6.Estratégias e soluções ambientais proactivas - oportunidades de integração e inovação, na escolha do 
sítio, dos materiais, e na concepção, construção e operação/exploração de projectos de engenharia.

6.2.1.5. Syllabus:
1.Environmental problems, challenges and opportunities in a sustainability context.

2.Global changes, environment and development: climtae changes, biodiversity and desertification, natural 
resources (water and soil), energy and urban development. 

3.The environment as a key factor in competitiveness and innovation. 

4.Environmental values and public engagement. 

5.Environmental challenges and opportunities in engineering.

6.Environmental strategies and proactive problem-solving approaches – opportunities for integration and 
innovation in engineering projects regarding site selection, construction materials, conception, building 
and operation/implementation.

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

Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria 
poderá constatar que todos os pontos dos conteúdos programáticos, descritos em 6.2.1.5, visam dotar os 
alunos com os conhecimentos e competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos 
referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that all the 
syllabus points (point 6.2.1.5) aim to give students the competences and the required knowledge and skills 
to reach the learning outcomes described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação por trabalhos individuais ou exame.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Evaluation through individual projects or exam.

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

A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da 
utilização intensiva de aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só 
cumprir os objetivos como auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes 
proveniências e formações.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the 
extensive use of demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning 
outcomes, as well as to level the knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Living in the Environment, G.T. Miller, 2005, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California; 
Ecosystems and Human Well-Being – synthesis report, and Ecosystems and, Millenium Ecosystem 
Assessment, 2005, World Resources Institute / Island Press, Washington D.C.; Ambiente e Construção 
Sustentável, Pinheiro, M. D. (Cons. Cient.: Correia, F.N., Branco, F., Guedes M.C., 2006, Instituto do 
Ambiente

Mapa X - Estruturas Metálicas 

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estruturas Metálicas 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ricardo José de Figueiredo Mendes Vieira (105.00)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Luís Manuel Coelho Guerreiro (70.00)
Francisco Baptista Esteves Virtuoso (42.00)
António Manuel Candeias de Sousa Gago (63.00)

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

Cálculo plástico de estruturas reticuladas. Encurvadura de colunas. Introdução à análise e verficação da 
segurança de estruturas metálicas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Plastic analysis of frame structures. Buckling of columns. Introduction to the analysis and design of steel 
structures.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1) Introdução: Plasticidade em estruturas reticuladas. Encurvadura de colunas. Estruturas metálicas.
2) Análise elasto-plástica. Teoremas de análise limite. Cálculo plástico de estruturas reticuladas.
3) Fenómenos de instabilidade; análise de modelos de barras rígidas; encurvadura de colunas. 
Determinação dos comprimentos de encurvadura. Esbelteza e esbelteza normalizada de colunas. Efeito 
das imperfeições geométricas e das tensões residuais.
4) Exemplos de estruturas metálicas. Regulamentação para estruturas metálicas – a EN1993. Aços para 
estruturas metálicas. Rotura frágil e fadiga. Escolha do tipo de aço para uma estrutura. 5) Estados limites 
últimos de resistência de secções ao esforço normal, à flexão, ao esforço transverso e à torção. Estados 
limites últimos de encurvadura de colunas. 6) Verificação da segurança de colunas-viga sem instabilidade 
lateral. 7) Verificação da segurança de ligações soldadas e aparafusadas. 

6.2.1.5. Syllabus:
1 - Introduction: Plastic analysis of frame structures. Basic concepts of analysis and design of steel 
structures.
2 - Elasto-plastic analysis. Limit analysis theorems. Plastic analysis of frame structures.
3 - Instability phenomena; analysis of rigid bar models; buckling of columns. Evaluation of column 
buckling lengths. Slenderness and normalized slenderness of columns. Effects of initial geometrical 
imperfections and residual stresses.
4 - Steel structures. Introduction. Examples of steel structures. Codes for steel structures – the EN1993. 
Steel grades. Fracture and fatigue. Selection of steel grade. 5 -Resistance of cross-sections. Ultimate limit 
states of resistance for axial force, bending moments, shear and torsion. Column buckling ultimate limite 
states. Buckling of angles. Built-in compressed members. 6 - Design and verification of beam columns 
without lateral instability. 7 - Verification of welded and bolted connections. 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.
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Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria 
poderá constatar que todos os pontos dos conteúdos programáticos, descritos em 6.2.1.5, visam dotar os 
alunos com os conhecimentos e competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos 
referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that all the 
syllabus points (point 6.2.1.5) aim to give students the competences and the required knowledge and skills 
to reach the learning outcomes described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exame final - Mínimo 9.5/20.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Final examination - Minim 9.5/20

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

A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da 
utilização intensiva de aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só 
cumprir os objetivos como auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes 
proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the 
extensive use of demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning 
outcomes, as well as to level the knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Principal 

Folhas da Disciplina: Análise Plástica de Estruturas, Francisco Virtuoso, IST

Folhas da Disciplina: Estabilidade de Estruturas. Colunas e Vigas-coluna, Francisco Virtuoso, IST

Folhas da Disciplina: Resistência de Secções, Francisco Virtuoso, IST

Resistência de Materiais , Vários, s.d., s.r. 

Dimensionamento de estruturas: Folhas da Disciplina, Reis, A.J., s.d., IST 

Secundária 

Construction métallique: notions fondamentales et méthodes de dimensionnement (TGC volume 10) , 
Manfred A. Hirt, Rolf Bez, Alain Nussbaumer, 2005, Press Polytechniques et Universitaires Romandes 

Structural steel design, Dowling, P. Knowles, P., Owens G., 1988, The Steel Structure Institute

Mapa X - Estruturas de Betão I 

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estruturas de Betão I 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Câmara (84.00)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Eduardo Nuno Brito Santos Júlio (84.00)
João Carlos de Oliveira Fernandes de Almeida (84.00)
António José da Silva Costa (84.00)
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6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):

Compreensão do comportamento das estruturas de betão até à rotura. Estados limites últimos e de serviço 
de estruturas de betão armado incluindo a pormenorização de armaduras com particular aplicação a 
elementos lineares (vigas e pilares).

Introdução à durabilidade das estruturas de betão. Execução e controlo da qualidade das estruturas de 
betão.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understanding of the behaviour of reinforced concrete structures up to failure. Ultimate and service limit 
states for reinforce concrete structures including the reinforcement detailing, with particular focus on 
linear structures (beams and columns). Introduction to the durability of concrete structures. Execution and 
quality control of concrete structures.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
História da evolução das construções de betão. Comportamento das estruturas de betão armado. 
Princípios básicos da verificação da segurança em estruturas de betão. Estado limite último de flexão 
simples, composta e desviada. Estados limites Últimos de resistência ao esforço transverso e de torção. 
Disposições construtivas e pormenorização de armaduras em vigas. Verificação da segurança aos estados 
limites de utilização. Análise de tensões e controlo da fendilhação. Estimativa de deformações. Verificação 
da segurança ao estado limite último de encurvadura de pilares. Disposições construtivas em pilares e 
paredes. Durabilidade das estruturas de betão armado. Sistemas estruturais de edifícios. Execução de 
estruturas de betão. Realização de uma aula de laboratório - ensaio de uma viga contínua até à rotura.

6.2.1.5. Syllabus:
History of concrete structures. Behaviour of reinforced concrete structures. Basic principles for checking 
safety of concrete structures. Ultimate limit states for simple bending, bending and axial force and biaxial 
bending. Ultimate limit state verification for shear and torsion. Detailing of reinforcement and beams. 
Service Limit States. Stress and cracking control. Evaluation of deformations. Ultimate limit states of 
buckling for columns. Detailing for columns and walls. Durability of concrete structures. Structure systems 
for buildings. Execution of concrete structures. Laboratory test of one continuous beam up to failure.

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

Na disciplina estuda-se a História do material estrutural, as características do seu comportamento e as 
disposições para a verificação da segurança e de pormenoriação de desenhos. Desta forma transmite-se 
aos alunos, para os diferentes elementos estruturais, as bases para o entendimento do betão estrutural.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In this discipline the structural material history, the characteristics of its behaviour the basis of the safety 
verifications and the detailing for the drawing, are studied. In this way the students gain for the different 
type of structural elements, the basis for the understanding of structural concrete.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação de conhecimentos nesta disciplina é baseada em exames, devendo também ser realizados 
dois trabalhos de avaliação contínua (1 ou 2 alunos) facultativos durante o semestre. 
A classificação da disciplina será a maior entre a nota do exame e 4/5 da nota do exame mais a 
classificação dos dois trabalhos (2 valores de nota máxima por cada um). A nota mínima a considerar no 
exame é 8,5 valores, se a avaliação for calculada com os trabalhos práticos. 
Os alunos com nota superior a 10 poderão apresentar-se a prova oral. Os alunos com nota superior a 16 
terão de fazer uma prova oral, caso contrário terão como nota final 16 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The students evaluation is based in exams. However two homework exercises will be evaluated during the 
semestre.
The final classification is the better value from4/5 of the exam and 1/5 of the two home exercises, or the 
exam on its own. Anyway the minimum exam classification is 8,5/20, for the case that includes the home 
exercises.
Students with a classification over 10/20 may present themselves for an oral examination. Anyway, to 
confirm a classification over 16/20 this examination is mandatory.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.
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Os exercícios práticos durante o curso e o ensaio experimental permitem aos aluno ganhar, durante o 
curso, a compreensão do comportamento e aplicação prática de tudo o que foi sendo ensinado no curso. 
No final, o exame principal é fundamental para avaliar a aprendizagem global de conhecimento dos alunos 
e a sua capacidade de relacionar os diferentes aspectos da matéria.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The practical exercises during the course, and the laboratory test enable the students to gain, along the 
course, a good comprehension of the behaviour and practical application of what is taught during the 
course. At the end, the main exam is fundamental to evaluate the students global knowledge and capability 
to relate the different aspects of the discipline.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Principal 

Estruturas de BetãoI – Folhas de Apoio , Coordenação José Camara , Autoria – Docentes da Disciplina de 
2005 a 2013 

Apontamentos de apoio às aulas de Betão Armado e Pré-Esforçado I , Júlio Appleton; José Camara; João 
Almeida, 2005, Vol. I–Estados Limites Últimos; Vol. II–Estados Limites de Utilização 

Apontamentos de apoio às aulas de Betão Armado e Pré-Esforçado I , Augusto Gomes; João Vinagre, 
2005, Volume III – Tabelas de Cálculo 

Secundária 

Structural Concrete – Textbook on Behaviour and Performance Updated Knowledge on the CEB/FIP Model 
Code 1990 , fib, 2005, Volumes 1, 2 e 3 

EN1990 – Bases para o Dimensionamento de Estruturas , IPQ/LNEC, 2001, s.r. 

EC2 – Design of Concrete Structures – Part 1.1: General Rules and Rules for Buildings , IPQ/LNEC, 2004, 
s.r. 

EN13670 – Execução das Estruturas de Betão , IPQ/LNEC, 2005, s.r. 

Mapa X - Tecnologia da Construção de Edifícios 

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tecnologia da Construção de Edifícios 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Brito (126.00)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
João Pedro Ramôa Ribeiro Correia (57.00)
João Pedro Lage da Costa Firmo (16.50)
José Dinis Silvestre (91.50)
Miguel Nuno Caneiras Bravo (24.00)

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

Fornecer aos alunos, futuros Engenheiros integrados no sector da Construção Civil, os conhecimentos 
indispensáveis relacionados com os aspectos tecnológicos da construção, quer na coordenação de 
projectos quer na direcção e acompanhamento de obras.

No final do semestre, os alunos deverão conhecer bem os processos construtivos de edifícios correntes, 
os seus campos de aplicação, as suas limitações e as respectivas vantagens e desvantagens.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide students, future Engineers within the Construction Cluster, with fundamental knowledge 
concerning building construction technology, both in terms of project coordination and works supervision 
and management.

At the end of the semester, the students must have acquired solid knowledge on current building 
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construction techniques, their application fields, their limitations and their respective vantages and 
advantages.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Aspectos gerais da indústria da construção. Demolições. Fundações: directas, indirectas e semi-directas. 
Contenções periféricas: paredes moldadas, paredes tipo Berlim e Munique, cortinas de estacas moldadas, 
estacas-prancha, pregagens e ancoragens. Entivações, escavações e rebaixamentos do nível freático. 
Drenagem e impermeabilização de caves. Execução de estruturas de betão armado. Soluções não 
tradicionais de pavimentos e escadas. Coberturas. Paredes. Revestimentos de paredes e de pisos.

6.2.1.5. Syllabus:
General aspects of the construction industry. Demolitions. Shallow, deep and semi-deep foundations. 
Earth retaining structures: diaphragm walls, Berlin walls, pile walls, sheet-pile walls, nailed excavations 
and anchors. Supported trenches, excavations and water table lowering. Basements drainage and 
waterproofing. Execution of reinforced concrete structures. Non traditional solutions for pavements and 
stairs. Non structural walls. Roofing systems. Wall claddings. Floor surfaces.

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

Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria 
poderá constatar que todos os pontos dos conteúdos programáticos, descritos em 6.2.1.5, visam dotar os 
alunos com os conhecimentos e competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos 
referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that all the 
syllabus points (point 6.2.1.5) aim to give students the competences and the required knowledge and skills 
to reach the learning outcomes described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
50% exame final + 50% (relatórios sobre uma obra, relatórios sobre colóquios e monografia sobre um tema 
específico).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
50% final examination + 50% (reports on a construction site, reports on technical seminars and technical 
report on a specific construction theme).

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

A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da 
utilização intensiva de aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só 
cumprir os objetivos como auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes 
proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the 
extensive use of demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning 
outcomes, as well as to level the knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Guide Veritas: Techniques de la Construction - Tome 1 - Gros Oeuvre, BUREAU VERITAS , 1995, Editions 
du Moniteur, Paris; Guide Veritas: Techniques de la Construction - Tome 2 - Second Oeuvre, Equipement, 
BUREAU VERITAS , 1995, Editions du Moniteur, Paris; Normas Tecnológicas de la Edificación - 
Acondicionamiento del terreno, Cimentaciones, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y 
MEDIO AMBIENTE, 1995, Centro de Publicaciones, Secretaria General Técnica, Madrid; Hormigón Armado - 
Tomo I, MONTOYA, P. J., 1987, Editorial Gustavo Gili, Barcelona; Tratado de Construcción, SCHMITT, H., 
1978, Editorial Gustavo Gili, Barcelona; La Technique du Bâtiment - Tous Corps D`État, DUTHU, H., 1994, 
Editions du Moniteur, Paris; La Construction des Bâtiments, TURAUD, J., 1991, Editions du Moniteur, Paris

Mapa X - Vias de Comunicação 

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Vias de Comunicação 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Santos (126.00)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Patrícia Alexandra Afonso Dinis Ferreira (63.00)
Vítor Manuel da Cruz Oliveira (42.00)
José Manuel Coelho das Neves (63.00)

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

Fazer a introdução às principais restrições para a concepção de infraestruturas de transporte, em 
particular para estradas, fornecendo os elementos necessários para a condução dum projecto geométrico, 
os elementos básicos para a compreensão do tipo de estruturas e materiais e seu controlo de qualidade 
usados no pavimento, os elementos que permitem a cabal concepção da rede de drenagem, e algumas 
noções sobre segurança rodoviária e avaliação de impacte ambiental neste tipo de obras.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Introduction to the design of transport infrastructures, namely highways, supplying all the necessary 
elements to conduct a geometric design, the basic elements to understand the behaviour of the 
pavements, materials involved and its quality control, the elements allowing the full design of a drainage 
network and some features about road safety and environmental impact of the infrastructures.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Organização da unidade curricular

2 - Principais elementos duma estrada

3 - Traçado em planta

4 - Traçado em perfil longitudinal

5 - Principais condicionantes dum traçado

6 - Perfil transversal

7 - Movimento de terras

8 - Pavimentos. Constituição e materiais

9 - Dimensionamento de pavimentos

10 - Drenagem em infraestruturas de transporte

11 - Princípios de intervenções de segurança rodoviária

12 - Impacte ambiental de infraestruturas de transporte

6.2.1.5. Syllabus:
1 - Course organization

2 - Highway main elements

3 - Design of horizontal alignment on highways

4 - Design of vertical alignment on highways

5 - Constrains to the full design on highways

6 - Cross section on highways

7 - Earthworks

8 - Pavements: types and used materials.
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9 - Design of pavements.

10 - Drainage: network design, components and its design.

11 - Road safety

12 - Environmental impact of transport infrastructures

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

Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria 
poderá constatar que todos os pontos dos conteúdos programáticos, descritos em 6.2.1.5, visam dotar os 
alunos com os conhecimentos e competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos 
referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that all the 
syllabus points (point 6.2.1.5) aim to give students the competences and the required knowledge and skills 
to reach the learning outcomes described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
2 trabalhos práticos:TP 1 com concepção geométrica dum troço de estrada; TP2 com formulação de 
misturas betuminosas, dimensionamento expedito de pavimentos e dimensionamento hidráulico de 
aquedutos e de dispositivos longitudinais de drenagem.TPs com valorização 6,sendo 5,1 valores (TP1 com 
3,5 e TP2 com 1,6) atribuídos à qualidade, e os restantes 0,9 valores atribuídos pelo docente ponderando a 
frequência da aulas práticas. Mínimo de 2,4 valores (40% do total) para aprovação final (se obteve a 
classificação necessária nas outras partes).Exame final escrito com componente teórico-prática de 10 
valores e uma componente prática a valer 4 valores, com mínimo de 40% em cada componente (obtendo a 
classificação necessária nas outras partes).A classificação final é a soma das partes, com aprovação com 
mínimo 9,5 valores e mínimos nas partes. Alunos com classificação de 17 valores ou superior terão de se 
submeter a uma oral para ter mais de 16 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Two practical assignments:TP 1,with the geometric design of a road;TP2, with the formulation of 
bituminous mixtures,design of pavements and of culverts and other surface longitudinal drainage 
elements.The practical assignments have the maximum mark of6,0/20,0,with 5,1/20,0(TP1 with3,5and TP2 
with 1,6)for the quality and remain 0,9/20,0 for the performance(presence and participation)of the students 
during practical classes.It will be necessary to accomplish a minimum mark of2,4/20,0.Written exam with a 
theoretical-practical(with some applications)part with a maximum mark of10,0/20,0 and an application part 
with a maximum mark of 4,0/20,0.On each part a minimum mark of 40%should be attained.The final 
classification is the sum of the parts.It will be approved who achieved the mark of9,5/20,0 and has attained 
the minimum marks on each of the parts.Students with a final mark of17,0/20,0 or over it should attend a 
extra oral examination in order to secure a final mark over16,0/20,0.

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

A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da 
utilização intensiva de aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só 
cumprir os objetivos como auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes 
proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the 
extensive use of demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning 
outcomes, as well as to level the knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Publicação com as matérias leccionadas a ser distribuídas por capítulos, Prof. Luis Picado Santos, 2010, 
DECivil, IST; Diagnóstico de Sinistralidade, Carvalheira C., Picado-Santos, L., 2007, DEC, FCTUC, Coimbra; 
Manual de Concepção de Pavimentos para a Rede Rodoviária Nacional, Junta Autónoma de Estradas 
(JAE), 1995, JAE, Lisboa; Norma de Traçado, Junta Autónoma de Estradas (JAE), 1994, JAE, P3/94, Lisboa; 
Sinistralidade Rodoviária: uma reflexão, Picado-Santos, L., 2000, Comunicação ao XIII Congresso da 
Ordem dos Engenheiros - Engenharia e Cultura, Sessão da Especialização em Vias de Comunicação e 
Transportes, Edição em CD, Porto; Vias de Comunicação II: Algumas noções sobre a Avaliação do Impacte 
Ambiental em Estradas, Picado-Santos, L., 2010, DEC, FCTUC, Coimbra
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Mapa X - Dimensionamento de Estruturas 

6.2.1.1. Unidade curricular:
Dimensionamento de Estruturas 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ricardo José de Figueiredo Mendes Vieira (63.00)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Luís Manuel Coelho Guerreiro (63.00)
Pedro António Martins Mendes (42.00)
Pedro Guilherme Sampaio Viola Parreira (63.00)
Francisco Baptista Esteves Virtuoso (0.00)
António Manuel Candeias de Sousa Gago (63.00)

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

Introdução ao projecto de obras de engenharia civil nomeadamente, fases, organização, metodologia e 
desenvolvimento do projecto. Conceitos básicos sobre Acções e Teoria da Segurança Estrutural, Dinâmica 
e Engenharia Sísmica. Introdução à concepção e dimensionamento de estruturas correntes e especiais 
utilizadas nas diferentes áreas de especialização da engenharia civil- estruturas, construção, vias de 
comunicação e hidráulica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
-Introduction to design of civil engineering structures, namely, phases and design development. Basic 
concepts of Reliability Theory and Actions on Structures, Dynamics and Earthquake Engineering. 
Introduction to concept and pre-design of current and special structures adopted in different areas of civil 
engineering: structural engineering, construction technology, highway and railway engineering and 
hydraulic engineering.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1) Introdução ao projecto: Fases, organização e desenvolvimento de projectos. Funcionalidade, segurança, 
economia, estética e integração ambiental. 2) Segurança estrutural. 3) Comportamento estrutural e 
dimensionamento: estruturas reticuladas e laminares. Resistência, rigidez e estabilidade. O 
dimensionamento elástico ou plástico das estruturas de betão e estruturas metálicas. 4) Muros de suporte 
e reservatórios: Concepção e pré-dimensionamento. 5) Estruturas de edifícios: Tipologia de estruturas de 
betão armado e metálicas. Modelos de análise e pre-dimensionamento de elementos estruturais. 6) Acções 
sísmicas nas estruturas: Conceitos básicos de dinâmica e engenharia sísmica. 7) Estruturas sob acções 
horizontais e sistemas de contraventamento: Comportamento de edifícios de betão armado com pilares e 
paredes. 8) Pré-dimensionamento de Estruturas Metálicas: Tipologias, Ligações, Vigas, Colunas e 
Contraventamentos. 

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to design: stages, development and methodology. Functionality, safety, economy, 
aesthetics and environmental integration. 3 h.
2. Structural safety, actions and design criteria. 6 h.
3. Structural behaviour and design: bar, plate and shell structures. Strength, stiffness and stability.Elastic 
and plastic design of concrete and steel structures. 6h.
4. Retaining walls and tanks: concept and pre-design. 
5. Building structures: Types of concrete and steel structures:floor structural systems-pre-design of 
slabs,beams and stairs. 
6. Structures under seismic actions: Basic concepts of structural dynamics and earthquake engineering. 
7. Reinforced concrete building under horizontal forces and bracing systems.Distribution of horizontal 
actions between columns and walls.
8. Pre-design of steel structures: conceptual design, joints design, beams, colums and bracing systems.

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

Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria 
poderá constatar que todos os pontos dos conteúdos programáticos, descritos em 6.2.1.5, visam dotar os 
alunos com os conhecimentos e competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos 
referidos objetivos.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that all the 
syllabus points (point 6.2.1.5) aim to give students the competences and the required knowledge and skills 
to reach the learning outcomes described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exame final - Mínimo 9.5/20; No caso de a classificação final nos exames escritos ser superior a 15 valores 
o aluno terá de realizar um exame oral.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Final examination - Minim 9.5/20

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

A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da 
utilização intensiva de aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só 
cumprir os objetivos como auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes 
proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the 
extensive use of demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning 
outcomes, as well as to level the knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Principal

Dimensionamento de estruturas: Folhas da Disciplina,Reis, A.J.,s.d.,IST

Secundária

Estabilidade Estrutural , Reis, A.J., Camotim, D,2000, McGraw Hill

Razon y ser dos tipos estructurales,Torroja, E.,s.d.,Ed. Inst. E.T. de la Construction, Madrid

Construções de concreto,Leonhardt, F.,1982,Ed. Interciência

Structural steel design,Dowling, P. Knowles, P., Owens G.,1988,The Steel Structure Institute

Mapa X - Obras Geotécnicas 

6.2.1.1. Unidade curricular:
Obras Geotécnicas 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Edite Martinho (42.48), Jaime Santos (58.98)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Alexandre da Luz Pinto (13.50)
Maria Amélia Alves Rangel Dionísio (14.99)
Isabel Maria Figueiredo Lopes (12.03)
Teresa Maria Bodas de Araújo Freitas (54.01)
José Manuel Vaz Velho Barbosa Marques (14.99)
António Manuel Álvares Serrão Maurício (17.49)
Peter John Bourne-Webb (31.51)

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

O aluno ficará apto a lidar com os problemas associados ao projecto de estruturas geotécnicas nas fases 
de prospecção, dimensionamento, acompanhamento da obra e monitorização.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The student will be able to manage problems related with the project of geotechnical structures at all 
phases, including: ground investigation, design, site works and monitoring.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Reconhecimento e prospecção geotécnica: cartografia geológica (cortes geológicos), sondagens 
mecânicas e prospecção geofísica. Análise da estabilidade de taludes. Classificação de maciços rochosos. 
Cartografia geotécnica. Ensaios in situ e sua relação com os ensaios de laboratório na definição de 
parâmetros de cálculo. Estabelecimento de perfis geotécnicos. Aplicação dos conceitos da mecânica das 
estruturas geotécnicas e da verificação da segurança ao projecto geotécnico. Dimensionamento das 
estruturas geotécnicas mais frequentes: suportes de terreno e fundações superficiais e profundas. 
Referência aos casos de túneis, de escavações profundas, de barragens de aterro, de estabilização de 
taludes e de aterros em geral. Compactação. Importância do faseamento construtivo. Instrumentação e 
observação de estruturas geotécnicas. Método observacional.

6.2.1.5. Syllabus:
Ground investigation. The geotechnical works. Mechanical tests. Interpretation of geological and 
geotechnical profiles. In situ tests and laboratory tests related with the evaluation of the design 
parameters. Application of the soil and rock mechanics main concepts to the safety evaluation of 
geotechnical structures. Design of the more usual geotechnical structures: earth retaining structures, 
shallow and deep foundations. References to tunnels, deep excavations, earth dams, slope stabilizations 
and embankments. Compaction. The importance of the construction sequences. Monitoring and survey. 
The observational method.

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

Os conteúdos programáticos abrangem os principais tópicos e aplicações teórico-práticos do projecto 
geotécnico, permitindo ao aluno rever e aprofundar conhecimentos antecedentes, bem como adquirir 
novos conhecimentos úteis à sua atividade como profissional de engenharia, capacitando-o ainda para 
outras aprendizagens através de atividades de pesquisa autónoma. A formação compreenderá a 
apresentação das bases teóricas e de exemplos de aplicação, solicitando-se aos alunos, quer o estudo 
dos conceitos e dos modelos teóricos, quer a resolução de exercícios de aplicação.
Os tópicos que se apresentam abrangem os principais conceitos de base, bem como as ferramentas 
usualmente mais aplicadas na prática de projeto. Proporcionam, assim, um todo contínuo de informação, 
alguma da qual, abrindo ainda perspetivas de investigação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that all the 
syllabus points (point 6.2.1.5) aim to give students the competences and the required knowledge and skills 
to reach the learning outcomes described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A lecionação das aulas teóricas na disciplina de Obras Geotécnicas utilizará a exposição oral apoiada em 
apresentações informatizadas. Recorrerá, ainda, ao quadro de parede para pormenorização de alguns 
aspetos e para a resolução de exercícios. 
A lecionação das aulas de carácter prático consiste na resolução de problemas de aplicação em que os 
alunos aplicam os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas.
Os trabalhos práticos aproximam os alunos do projecto geotécnico, visando consolidar os conhecimentos 
lecionados.
Os alunos realizam um ensaio de compactação de laboratório. 
Considera-se ainda ser necessário efetuar duas a três visitas de estudo. Numa delas é visitado um 
afloramento rochoso, enquanto que na(s) restante(s) os alunos tomam contacto com obras geotécnicas 
em construção. 
A avaliação é realizada através de testes ou exame final escrito e de 2 trabalhos práticos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Tests or final exam and practical work(s)

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

Os métodos de ensino e de avaliação foram concebidos de modo a que os alunos possam desenvolver um 
conhecimento abrangente das potencialidades neste domínio, assegurando simultaneamente a 
conformidade com os objetivos da unidade curricular. Assim considera-se essencial que os alunos 
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tenham oportunidade de realizar trabalhos práticos que permitam ter contacto com problemas reais. Em 
complemento, é assegurada uma avaliação individual através de um exame/testes escritos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the 
extensive use of demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning 
outcomes, as well as to level the knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Foundation Design & Construction, Tomilson, M.J., 1995, Longman Scientific & Technical; 

An Introduction to Geotechnical Processes, Woodward, J., 2004, Spon Press

Environmental and Engineering Geophysics, Sharma, P.V., 1997, Cambridge University Press Cambridge.

Ingeniería Geológica, Vallejo, L.G., Ferrer, M., Ortuno, L., Oteo, C., 2002, Prentice Hall.

Mapa X - Organização e Gestão de Obras 

6.2.1.1. Unidade curricular:
Organização e Gestão de Obras 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Gonçalo Cordeiro Marques de Almeida (126.00)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Vitor Faria e Sousa (105.00)
Carlos Paulo Oliveira da Silva Cruz (42.00)
Pedro Manuel Gameiro Henriques (21.00)
Luís Manuel Alves Dias (42.00)

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

Contribuir para a formação e informação dos futuros engenheiros civis no desempenho de tarefas como a 
coordenação, fiscalização, gestão e direcção de obras.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To contribute for the education and information of the future civil engineers in the realization of the tasks 
related to the coordination, supervision and management of construction works.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Empreendimentos e obras (sistemas de gestão de empreendimentos, intervenientes no acto de construir, 
fases e modos de realização de uma obra); Sistema de qualificação para o exercício da actividade de 
construção (alvarás); Projectos (fases de evolução, medições e regras de medição); Do concurso à 
consignação (processo e tipos de concursos). Equipamento de estaleiro (métodos de cálculo de custos de 
utilização do equipamento de estaleiro; caracterização de equipamento de utilização corrente); 
Organização e instalação do estaleiro (caracterização dos elementos do estaleiro; projecto do estaleiro de 
apoio). Orçamentação de obras na óptica do empreiteiro (metodologia de cálculo de custos de obras; 
Facturação e pagamentos (modalidades de pagamentos e adiantamentos, autos de medição, revisão de 
preços de empreitadas).

6.2.1.5. Syllabus:
Projects and construction works (Project management systems, identification of all those involved in the 
construction projects; phases and ways to perform construction projects); Qualification system for 
construction companies (construction permits); Design (phases and measuring construction works); From 
the procurement to starting the construction works (process and types of procurement).

Construction equipment (methods to calculate the cost of using the construction equipement, 
characterization of construction equipment); Organization and implementation of the construction sites 
(characterization of the construction sites equipment and draw up the construction site design).

Budgeting the construction works from the point of view of the contractors (methodology to calculate the 
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detailed costs); Payment of construction works (payment modalities and advancements, periodically 
measuring for payment, price revision).

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

Os conteúdos programáticos abrangem os principais tópicos e aplicações teórico-práticos da gestão de 
obras, permitindo ao aluno rever, aplicar e aprofundar conhecimentos antecedentes, bem como adquirir 
novos conhecimentos no âmbito da gestão da construção úteis à sua atividade como profissional de 
engenharia, capacitando-o ainda para outras aprendizagens através de atividades de pesquisa autónoma. 
A formação compreende a apresentação das bases teóricas e de exemplos de aplicação, solicitando-se 
aos alunos, quer o estudo dos conceitos, quer a resolução de exercícios de aplicação. Os tópicos que se 
apresentam abrangem as principais fases de realização de um empreendimento de construção, abrindo 
ainda perspetivas de investigação e desenvolvimento dos temas tratados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that all the 
syllabus points (point 6.2.1.5) aim to give students the competences and the required knowledge and skills 
to reach the learning outcomes described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Trabalho prático de grupo baseado numa obra real (30%); Exame escrito no final do semestre (70%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Practical work carried out by groups of students during the semester (50%); Written exam carried out at the 
end of the semester (50%).

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

Os métodos de ensino e de avaliação foram concebidos de modo a que os alunos possam desenvolver um 
conhecimento abrangente das potencialidades neste domínio, assegurando simultaneamente a 
conformidade com os objectivos da unidade curricular. Assim, considera-se essencial que os alunos 
tenham oportunidade de realizar trabalhos práticos que permitam ter contacto com problemas reais. Em 
complemento, é assegurada uma avaliação individual através de um exame escrito.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the 
extensive use of demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning 
outcomes, as well as to level the knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Organização e Gestão de Obras (Fev. 2015) - Documento de apoio às aulas da disciplina;

Código dos Contratos Públicos (CCP, extracto do DL 18/2008 de 29/1);

Regime de qualificação profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração de projectos, fiscalização 
de obras e direcção de obras (Lei 31/2009 de 3/7) e respectiva Portaria Regulamentadora n.º 1379/2009;

Formulário para caderno de encargos de empreitadas de obras públicas (Portaria 959/2009 de 21/8);

Regime de revisão de preços de empreitadas de obras públicas (DL 6/2004 de 6/1);

Regulamento das Instalações Provisórias destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras (DL 46427/1965 de 
10/7);

Sistema de qualificação para o exercício da actividade de construção (DL 12/2004 de 9/1); 

Instruções para elaboração de projectos de obras (extracto Portaria 701-H/2008 de 29/7).

Mapa X - Saneamento 

6.2.1.1. Unidade curricular:
Saneamento 
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6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Matos (98.00)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Filipa Maria Santos Ferreira (42.00)
Ana Fonseca Galvão (126.00)
António Jorge Silva Guerreiro Monteiro (112.00)

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

O aluno adquirir conceitos no domínio do saneamento ambiental e capacidade de conceber e dimensionar 
infraestruturas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, em zonas urbanas. 
Competências de conceber e dimensionar: sistemas de adução e reserva de abastecimento de água; 
sistemas de distribuição de água; redes de drenagem de águas residuais; competências no domínio dos 
conceitos de drenagem de águas pluviais em meio urbano, esquemas de tratamento de águas residuais e 
de parâmetros básicos de caracterização da qualidade da água.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To give knowledge, information and competence related to the study and design of water supply and 
distribution systems for human consumption, and wastewater drainage systems, in urban areas. 
Competences for the study and design of: water supply systems, trunk mains and tanks; water supply 
distribution systems; wastewater drainage systems; competences in the areas of stormwater drainage in 
urban areas, wastewater treatment plant schemes; basic concepts and parameters for the characterization 
of water quality.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Âmbito e objetivos do saneamento ambiental: conceitos fundamentais – ciclo urbano da água. Dados 
de base.
2 - Sistemas de abastecimento de água: uma perspetiva histórica e conceitos fundamentais; obras de 
captação e adução; instalações elevatórias; reservatórios; redes gerais de distribuição de água. Sistemas 
simplificados de abastecimento de água apropriados a países em vias de desenvolvimento.
3 - Sistemas de águas residuais e pluviais: uma perspetiva histórica; origem, quantificação e natureza das 
águas residuais; conceção e dimensionamento de redes gerais de drenagem de águas residuais; órgãos 
das redes gerais de drenagem; órgãos especiais em sistema de drenagem; drenagem de águas pluviais em 
meio urbano.
4 – Introdução à qualidade da água. Conceitos de tratamento de água para abastecimento público e de 
tratamento de águas residuais. Sistemas simplificados de saneamento apropriados a países em vias de 
desenvolvimento.

6.2.1.5. Syllabus:
1 - Scope and aim: fundamental concepts, urban water cycle.

2 - Water supply systems: historical review and fundamental concepts; source development, water intakes 
and transmission mains; pumping systems; storage tanks; water distribution networks. Simplified water 
supply systems appropriate to developing countries.

3 - Wastewater systems: historical review and fundamental concepts; source, flowrates and wastewater 
characteristics; planning and design of wastewater systems; appurtenances and special structures 
(inverted siphons, weirs and pumping facilities); stormwater drainage in urban areas.

4 - Introduction to water quality. General concepts related to water and wastewater treatment. Simplified 
systems of sanitation (sewerage and treatment) appropriate to developing countries.

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

Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria 
poderá constatar que todos os pontos dos conteúdos programáticos, descritos em 6.2.1.5, visam dotar os 
alunos com os conhecimentos e competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos 
referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that all the 
syllabus points (point 6.2.1.5) aim to give students the competences and the required knowledge and skills 
to reach the learning outcomes described in point 6.2.1.4.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exame final no fim do semestre. Apreciação crítica e discussão oral dos três trabalhos desenvolvidos ao 
longo das aulas práticas. A discussão tem como objetivo principal a avaliação das capacidades dos 
alunos na conceção e no dimensionamento de infraestruturas dos tipos estudados. A classificação final é 
obtida por ponderação dos valores do exame (40%) e da discussão oral dos trabalhos (60%), exigindo-se 
para aprovação na disciplina a nota mínima de 9,5 valores no exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Final exam at the end of the semester. Critical appraisal and oral discussion of the three projects 
developed in the practical classes. The final classification is obtained by weighting the values   of the exam 
(40%) and oral discussion of the work (60%), requiring for the approval in the discipline a minimum grade 
of 9.5 in the final exam.

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

A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da 
utilização intensiva de aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só 
cumprir os objetivos como auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes 
proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the 
extensive use of demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning 
outcomes, as well as to level the knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas 
Residuais, Imprensa Nacional e Casa da Moeda, 1995, DECRETO REGULAMENTAR Nº 23/95, de 23 de 
Agosto; Saneamento Ambiental I. Sistemas de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais, SOUSA, E. R., 
2002, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal; Saneamento Ambiental I. Sistemas de Abastecimento de 
Água, SOUSA, E.A.R., 2002, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal; Noções de Qualidade da Água, 
SOUSA, E.A.R.; SOUSA, A. A. R., 1995, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal

Mapa X - Estruturas de Betão II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estruturas de Betão II

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Costa (84.00)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Eduardo Nuno Brito Santos Júlio (84.00)
Rui Vaz Rodrigues (84.00)

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

As matérias abordadas nesta unidade curricular envolvem a análise do comportamento e o 
dimensionamento dos elementos de betão armado e pré-esforçado, nomeadamente: 
Concepção do pré-esforço e seus efeitos nas estruturas. Comportamento e dimensionamento das 
estruturas pré-esforçadas;
Avaliação comportamento de lajes de betão armado. Dimensionamento e pormenorização de armaduras 
em lajes vigadas e fungiformes. 
Dimensionamento de fundações em betão armado. Sapatas e estacas.
As matérias leccionadas têm por objectivo conferir os conhecimentos básicos para a realização de 
projectos de estruturas de betão armado e pré-esforçado.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The subject-matter of the UC involves the behaviour analysis and design of reinforced and prestressed 
concrete elements, namely:
Conceptual design of prestress structures. Design and detailing of prestress;
Behaviour of concrete slabs. Design and detailing of slabs supported on beams and flat slabs;
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Design of reinforced concrete foundations. Footings and piles.
The matters of the UC aim to give students the competences for the execution of structural projects - 
conception and design of concrete structures.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Betão Armado e Pré-esforçado: Analisa-se o conceito do pré-esforço e seus efeitos nas estruturas, 
tratando-se depois do dimensionamento e pormenorização dos cabos de pré-esforço e zonas de 
ancoragem. Generalizam-se os conceitos relacionados com a verificação da segurança aos estados limites 
de utilização e últimos para as estruturas pré-esforçadas. Lajes de Betão Armado: O objectivo deste 
capítulo é o dimensionamento e pormenorização de armaduras em lajes vigadas e lajes fungiformes. Trata-
se ainda com algum pormenor do dimensionamento plástico de lajes de betão armado e sua aplicação à 
avaliação da capacidade resistente das lajes. 
Fundações de Betão Armado: Neste domínio trata-se do dimensionamento dos elementos estruturais – 
fundações e respectiva pormenorização de armaduras. São analisadas as sapatas directas e as fundações 
por estacas, incluindo os maciços de encabeçamento de estacas. 

6.2.1.5. Syllabus:
Concept of prestressing and its effects in structures: 
Design of prestressing and its anchorages. Detailing and design for ultimate and service limit states of 
prestressed structures. Execution and quality control of prestressed structures. 
Reinforced concrete slabs: 
The objectif is essentially the design and detailing of slabs supported on beams and flat slabs. The plastic 
methods (strip method) are taught and applied to the design of new slabs and checking the safety of 
existing slabs. 
Reinforced concrete foundations:
In this domain we discuss the design and detailing of reinforced concrete foundations. Direct foundations 
and pile foundations are treated.

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

Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria 
poderá constatar que todos os pontos dos conteúdos programáticos, descritos em 6.2.1.5, visam dotar os 
alunos com os conhecimentos e competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos 
referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that all the 
syllabus points (point 6.2.1.5) aim to give students the competences and the required knowledge and skills 
to reach the learning outcomes described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método de ensino: Aulas Teórica (T): 3.0 h/semana; Aula de Problemas (TP): 1.5 h/semana
Trabalho Autónomo: 105.0 h/semestre.
Os alunos são incentivados a realizar dois trabalhos práticos ao longo do semestre para aplicação das 
matérias leccionadas.
A avaliação de conhecimentos nesta disciplina é por exame final. No entanto, os alunos terão a 
possibilidade de resolverem e entregar dois trabalhos práticos que serão avaliados para 4 valores, valendo 
neste caso o exame 16 valores. Se a avaliação for realizada com os trabalhos práticos a nota mínima no 
exame é 8.5 valores.
Os alunos com nota superior a 10 poderão apresentar-se a prova oral. Os alunos com nota superior a 16 
terão de fazer uma prova oral, caso contrário terão como nota final 16 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching method: Theorical lessons (T): 3.0 h/week; Practical lessons(TP): 1.5 h/week
Self-taugth: 105.0 h/semestre.
The students are stimulated to perform two practical works along the semester for applying the matters 
learned.
The students evaluation is based in exams. However two practical works will be evaluated during the 
semestre.
The final classification is the better value from4/5 of the exam and 1/5 of the two home exercises, or the 
exam on its own. Anyway the minimum exam classification 8,5/20, for the evaluation including the home 
exercises.
Students with a classification over 10/20 may present themselves for an oral examination. Anyway, to 
confirm a classification over 16 this examination is mandatory.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da 
utilização intensiva de aulas de demonstração e trabalhos práticos. Esta abordagem permitirá não só 
cumprir os objetivos como auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes 
proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the 
extensive use of demonstration classes and pratical work, will allow to fulfill the intended learning 
outcomes, as well as to level the knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Estruturas de betão II-Folhas de apoio às aulas, 2015; Notas sobre Fundações de Edifícios, José Camara; 
Ant. Correia, 2005; Vol IV - Tabelas de Cálculo, 2005; Vol V - Enunciados dos Exames.

Material de ensino complementar

Appleton, J. 2013 : “ Estruturas de Betão – Vols 1 e 2”, Edições Orion 

fib : “Model Code 2010 – 2012.

fib : “Structural Concrete – Textbook on Behaviour Design and Performance” 2009 

fib 31 : “Post-tensioning in buildings” 2005 

Muttoni, A., Schwartz, J., Thürlimann, B. 1998 : “Design of Concrete Structures With Stress Fields”, 
Birkhäuser, Basel.

Almeida, J., Lourenço, M. 2011 : “Modelos de Campos de Tensões – Zonas D”, IST, Lisboa.

R Favre, J-P Jaccoud, O Burdet, H Charif, 1997 : “Dimensionnement des Structures en Béton” – Vol 8. 
Traité de Génie Civil de l’EPFL

Mapa X - Instalações Prediais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Instalações Prediais

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Albano Sousa (154.00)

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):

Transmitir aos alunos noções fundamentais sobre instalações prediais de transporte de fluidos e sobre 
segurança contra incêndios. Fornecer metodologias de dimensionamento de redes de distribuição de gás, 
de água, de sistemas de combate a incêndio e de redes de drenagem de águas residuais domésticas e 
pluviais. Familiarizar os alunos com a regulamentação aplicável a estas instalações e a outros sistemas 
complementares de segurança contra incêndios. Dotar os alunos de experiência de projecto nestes 
domínios.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The discipline aims to provide fundamental knowledge on building services, namely gas, fire safety, cold 
and hot water, sanitation and drainage. Designing tools are provided together with a wide coverage of the 
existing standards and regulations on these subjects. The students should be able to apply the acquired 
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knowledge on a case study in order to get designing experience that will be of great use for their future 
professional life.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Abastecimento de gás: Classificação dos gases combustíveis; Dimensionamento de redes de gás; 
Materiais e equipamentos; Instalações em GPL; Legislação aplicável; Caso de estudo.
Segurança e combate a incêndios: Classes de Reacção e Resistência ao fogo; Disponibilidades de água; 
Dimensionamento de colunas secas, húmidas, RIA e sistemas de extinção automática; Materiais e 
equipamentos; Legislação; Caso de estudo.
Abastecimento de água: Sistemas de alimentação e reserva; Consumo de água; Dimensionamento de 
redes de água fria e quente; Materiais e equipamentos; Instalações elevatórias e sobrepressoras; Caso de 
estudo.
Drenagem de águas residuais: Caudais de descarga. Tipos de sistemas e seu dimensionamento; Materiais 
e equipamentos; Legislação aplicável. Caso de estudo.
Drenagem de águas pluviais e freáticas: Tipos de sistemas e seu dimensionamento; Materiais e 
equipamentos; Legislação aplicável; Caso de estudo.

6.2.1.5. Syllabus:
Gas supply: Classification of combustible gases; Design of gas installations; materials and accessory 
installations; LPG installations ? vessels and tanks; Applicable regulations; Case study.

Fire safety and control: Stages in building fires; Reaction to fire and fire-resistance; Water availability; 
Designing of dry and wet risers, indoor firehoses and sprinklers; Materials and accessory installations; 
Applicable standards and regulations; Case study.

Water supply: Supply and storage systems; Water consumption; Design flows; Designing of cold and hot 
water systems; Materials and accessory installations; Pumping systems; Case study.

Building drainage systems: Design flows; Types of drainage systems and designing; Materials and 
accessory installations; Applicable regulations; Case study.

Rainwater drainage: Types of drainage systems and designing; Materials and accessory installations; 
Applicable regulations; Case study.

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

Os conteúdos programáticos visam satisfazer os objectivos definidos para a unidade curricular, 
assegurando o fornecimento de metodologias de dimensionamento de redes prediais de distribuição de 
água e drenagem de águas residuais e a sua aplicação, em contexto de projecto, sob o enquadramento 
tecnológico, normativo e regulamentar em vigor. A abrangência dos conteúdos programáticos e a 
aplicação prática dos mesmos visa dotar os alunos de capacidades de coordenação e interligação das 
diferentes especialidades de engenharia civil em edifícios.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that all the 
syllabus points (point 6.2.1.5) aim to give students the competences and the required knowledge and skills 
to reach the learning outcomes described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino baseia-se em exposição de matérias nas aulas teóricas e em visitas de estudo e 
aplicação prática das mesmas nas aulas práticas, onde os alunos devem realizar, ao longo do semestre, 
em grupos de 4 a 5 alunos, os projectos (simulação de projectos de licenciamento) de distribuição predial 
de gás, de distribuição predial de água para consumo doméstico e combate a incêndios, e de drenagem 
predial de águas residuais domésticas para um edifício de estudo. Os projectos são objecto de discussão 
oral no final do semestre.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Case study (70%) carried out by groups of students during the semester and individual monograph or 
theoretical examination (30%) carried out in the end of the semester.

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

A metodologia de ensino adequa-se às necessidades de transmissão de conhecimentos de carácter 
teórico, normativo e regulamentar no âmbito de aulas teóricas de exposição. Os aspectos de carácter 
tecnológico são transmitidos aos alunos em visitas de estudo e no âmbito da discussão e 
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acompanhamento permanente do projecto nas aulas práticas. As aulas práticas são inteiramente 
dedicadas à realização dos projectos, promovendo o trabalho em equipa e a discussão permanente das 
soluções de projecto mais adequadas, o que contribui para fornecer aos alunos a experiência necessária 
para a futura iniciação profissional neste campo de actividade. Mesmo os alunos que não vierem a 
desempenhar funções profissionais de projecto, adquirem capacidades de entendimento do projecto e das 
diferentes componentes dos edifícios que promovem a capacidade de interligação multidisciplinar.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the 
extensive use of demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning 
outcomes, as well as to level the knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1) Redes Internas de Gás, GOMES, M.G.; PIEDADE, A.C.; RODRIGUES, A.M., 2010, IST;

2) Incêndios em Edifícios , COELHO, A.L., 2010, Edições Orion, Amadora;

3) Manual de Segurança contra Incêndio em Edifícios, CASTRO, C.F.; ABRANTES, J.B., 2004, Escola 
Nacional de Bombeiros, Sintra;

4) Manual dos Sistemas Prediais de Distribuição e Drenagem de Águas, PEDROSO, V.M.R., 2000, Colecção 
Edifícios - Número 7, LNEC, Lisboa.

Mapa X - Pontes 

6.2.1.1. Unidade curricular:
Pontes 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Francisco Baptista Esteves Virtuoso (84.00)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
José Joaquim Costa Branco de Oliveira Pedro (105.00)

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

Introdução ao projecto e construção de pontes. Aspectos básicos da concepção de pontes de betão 
armado pré-esforçado e pontes mistas aço betão. Modelos básicos para a análise da superstrutura e 
infraestrutura das pontes.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
An introductory course on bridge design and construction. Basic concepts for prestressed concrete 
bridges and steel-concrete composite bridges. Basic models for the analysis and design of bridge 
superstructures and substructures.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- Introdução: Definições e constituição das pontes.
2- Projecto de Pontes. Condicionantes: Fases e constituição do projecto. Perfis. Elementos integrados em 
pontes rodo e ferroviárias.
3- Acções e Segurança Estrutural: Definição e acções. Segurança estrutural - Regulamentação, 
dimensionamento, ULS e ELS.
4- Concepção e Processos Construtivos: Superstrutura. Tabuleiros de betão - em laje, laje vigada e em 
caixão; metálicos ou mistos aço-betão. Pilares, encontros e fundações. Processos construtivos.
5- Integração e Estética de Pontes.
6- Superstrutura: Análise e Dimensionamento: Comportamento. Distribuição transversal de cargas. 
Tabuleiros curvos, enviesados e de pontes mistas.
7- Infraestrutura: Análise e Dimensionamento: Ligação à superstrutura. Aparelhos de apoio. Distribuição 
das acções horizontais.
8- Inspecção e Beneficiação de Pontes: Observação, inspecção, conservação, reparação e beneficiação.

6.2.1.5. Syllabus:
1- Introduction: Bridges – definitions, classification and typology.
2- Bridge Design: Design phases. Vertical and transversal alignments. Elements included in roadway and 
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railway decks.
3- Actions and Structural Safety: Actions for road and railway bridges. Structural safety - design codes and 
criteria. ULS and SLS.
4- Design Concept and Execution Methods: Superstructure concept. Concrete bridge decks - slab, beam-
slab and box girder decks. Composite bridge decks. Piers, abutments and foundations. Construction 
methods.
5- Aestetics and Integration.
6- Superstructure. Analysis and Design: Behaviour of the superstructure. Transverse load distribution. 
Reference to curve, skew and composite bridge decks. Evolution of the static system during construction. 
Design and bridge deck details.
7- Substructure. Analysis and Design. Bridge bearings. Lateral force distribution.
8- Inspection and Bridge Maintenance: Bridge monitoring, strengthening and upgrading.

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

Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria 
poderá constatar que todos os pontos dos conteúdos programáticos, descritos em 6.2.1.5, visam dotar os 
alunos com os conhecimentos e competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos 
referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that all the 
syllabus points (point 6.2.1.5) aim to give students the competences and the required knowledge and skills 
to reach the learning outcomes described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exame final 70% - Mínimo 9,5/20,0

Trabalho 30% - Mínimo 10,0/20,0

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Final examination 70% - Minimum 9.5/20.0

Project work 30% - Minimum 10.0/20.0

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

A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da 
utilização intensiva de aulas teóricas epráticas. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objetivos 
como auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the 
extensive use of demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning 
outcomes, as well as to level the knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Principal

Pontes.Folhas da Disciplina: Reis, A.J. s.d. IST

Secundária

Construções de concreto – Vol 6 – Princípios Básicos da construção de pontes de concreto: Leonhardt, F. 
1982 Ed. Interciência

Project et construction des ponts: Calgaro, J. et Virlogeux, M. 1987 Presses Pontes et Chaussées, Vol I

Mapa X - Análise de Estruturas II 

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise de Estruturas II 
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6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Freitas (42.00)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Carlos Manuel Tiago Tavares Fernandes (42.00)

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

Aliar o desenvolvimento da competência na aplicação do método dos elementos finitos para a análise de 
estruturas com desenvolvimento da capacidade crítica de cada fase do processo de cálculo, em termos de 
significado físico e estratégia de solução. Considera-se ser essencial desenvolver a capacidade para 
decidir sobre a adequabilidade do modelo estrutural e para interprtetar e verificar correctamente os 
resultados da modelação numérica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To combine the development of the capacity to apply the finite element method in the analysis of 
structures with the ability to appraise critically each step of the solution procedure, in terms of physical 
interpretation and strategy of solution. The key issue is the development of the ability to assess the 
adequacy of the structural model and to interpret and check the numerical modelling results.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Hipóteses, variáveis e equações dos modelos estruturais. Conceitos fundamentais do MEF. Relação 
com o Método dos Deslocamentos. Utilização de programas comerciais. 
2. Barras: Aproximação do deslocamento axial; Interpretação das equações de equilíbrio nodal; 
Convergência com refinamentos h e p.
3. Estados planos: Elementos triangulares e quadrangulares; Aproximação da geometria. Aproximação 
dos deslocamentos, extensões e tensões; Definição e interpretação da equação de equilíbrio nodal; 
Convergência e verificação da solução.
4. Sólidos: Elementos tetraédicos e hexaédricos; Generalização dos procedimentos de cálculo. 
5. Vigas: Condições de continuidade; Elementos de viga fina e viga espessa; Retenção por corte; 
Elementos de pórtico. 
6. Lajes: Condições de continuidade; Elementos de laje fina e laje espessa; Retenção por corte; Elementos 
conformes e incompatíveis; Convergência e verificação da solução.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Assumptions, variables and equations of structural models. Basic concepts of FEM. Relation withy the 
Displacement Method. Use of commercial codes.
2. Bars: Approximation of displacements; Definition and interpretation of the governing system of 
equations; Convergence; h- and p-refinement.
3. 2D elasticity: Triangular and quadrilateral elements; Approximation of geometry; Approximation of 
displacements, strains and stresses; Interpretation of the nodal equilibrium equations. Convergence and 
assessment of solutions.
4. 3D elasticity: Tetrahedral and hexahedral elements; Extension of numerical implementation procedures. 
5. Beams: Continuity conditions; Thin and thick beam elements. Shear locking. Frame and grid elements. 
6. Plates: Continuity conditions; Thin and thick plate elements. Shear locking. Conform and incompatible 
elements. Shell elements. Convergence and assessment of solutions.

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

Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, pode-se constatar que todos os 
pontos dos conteúdos programáticos, descritos em 6.2.1.5, visam dotar os alunos com os conhecimentos 
e competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that all the 
syllabus points (point 6.2.1.5) aim to give students the competences and the required knowledge and skills 
to reach the learning outcomes described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação é por trabalho prático e exame final ou apenas por exame final. A nota mínima é 9.5 valores. 
Em cada prova escrita é permitida a consulta apenas do formulário fornecido. Incentiva-se que o trabalho 
prático seja realizado em articulação com um trabalho proposto numa disciplina de projecto ou com a tese 
de mestrada. Neste último caso, o estudante fica dispensado da avaliação por exame. 
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The assessment is made through course work and a final exam or a final exam only. The minimum grade 
required is 9.5/20. During a test or an exam, students are only allowed to use the information provided with 
the questionnaire. Its is strongly recommended to combine the course work with a design project 
requested in a different subject or in articulation with the thesis project.

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

A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da 
utilização de aulas de demonstração usando software comercial. Esta abordagem permitirá não só cumprir 
os objetivos como auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e 
formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the 
extensive use of demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning 
outcomes, as well as to level the knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Introdução ao Método dos Elementos Finitos: Estruturas Articuladas, JA Teixeira de Freitas, 2009, IST.

Introdução ao Método dos Elementos Finitos: Elasticidade Plana e Tridimensional, JA Teixeira de Freitas, 
2009, IST.

Método dos Elementos Finitos: Análise de Pórticos Planos: LMSS Castro, 2009, IST.

Elementos Finitos para a Análise Elástica de Lajes, LMSS Castro, 2001, IST.

Introdução ao Método dos Elementos Finitos na Análise de Problemas Planos de Elasticidade, OJBA 
Pereira, 2005, IST.

An Introduction to the Finite Element Method, JN Reddy, 2005, McGraw-Hill, 3rd edition.

The Finite Element Method: Its Basis & Fundamentals, OC Zienkiewicz, RL Taylor, JZ Zhu, 2014, 7th edition, 
Elsevier Butterworth-Heineman.

The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis, TJR Hughes, 2000, Dover 
Publications.

Finite Element Procedures, KJ Bathe, 1996, Prentice Hall.

Mapa X - Dinâmica Estrutural e Engenharia Sísmica 

6.2.1.1. Unidade curricular:
Dinâmica Estrutural e Engenharia Sísmica 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Lopes (56.00)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Rita Maria do Pranto Nogueira Leite Pereira Bento (42.00)

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

Determinar a resposta de sistemas estruturais sujeitos a acções dinâmicas. Abordar casos com 
complexidade crescente, em termos do número de graus de liberdade e da natureza da acção. Resposta de 
sistemas de um e vários graus de liberdade, sujeitos a acções dinâmicas (forças aplicadas ou movimentos 
na base). Verificar critérios de desempenho, estruturais e não estruturais.
Dimensionamento das estruturas, articulado na concepção sismo-resistente das estruturas e na 
verificação de segurança à luz dos códigos aplicáveis.
Perceber os fundamentos da sismologia e do risco sísmico.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Compute the response of structural systems when subjected to dynamic actions. Focus on growingly 
complex problems, in terms of the number of degrees-of-freedom and in terms of the nature of the time-
varying actions. Single and multi degree-of freedom systems response, subjected to time-varying actions 
(applied forces or base motion input). Performance-based checks, both in structural and non-structural 
effects. Earthquake-resistant layout and design of structures, expressed in applicable codes of practice. 
Understanding of the foundations of seismology and earthquake hazard.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Dinâmica de osciladores lineares de 1 grau de liberdade;Resposta em regime livre e em regime 
forçado;Cálculo da resposta a uma acção dinâmica com base no Integral de Duhamel;Resposta a um 
movimento do solo. Noção de espectro de resposta;Análise da resposta no domínio da 
frequência;Dinâmica de osciladores lineares com vários graus de liberdade;Equação de equilíbrio 
dinâmico;Determinação de frequências e modos de vibração;Método de Rayleigh;Análise 
modal;Condições de ortogonalidade; Equações em coordenadas modais;Resposta em regime 
livre;Resposta para forças aplicadas;Resposta a acções sísmicas;Análise sísmica por espectro de 
resposta;Análise dinâmica por integração no tempo. Amortecimento de Rayleigh;Introdução à dinâmica 
estocástica. Conceito de espectro de potência;Concepção estrutural sismo-resistente e 
regulamentação;Conceitos gerais de sismicidade e risco sísmico;Sismicidade de Portugal;Noção de Risco 
Sísmico

6.2.1.5. Syllabus:
1. Dynamic of one degree of freedom systems

1.1. Free vibrations and forced vibrations

1.2. Dynamic analysis with. Duhamel integral .

1.3. Response to a ground motion. Response spectra definition

1.4. Response analysis in the frequency domain

2. Dynamic of multi degree of freedom systems

2.1. Equation of dynamic equilibrium

2.2. Analysis of frequency and vibration modes shape

2.3. Rayleigh method

2.4. Modal analysis

2.4.1. Orthogonality conditions

2.4.2. Normal coordinates

2.4.3. Free vibrations

2.4.4. Forced vibrations

2.4.5. Seismic actions

2.4.6. Response spectrum analysis

3. Dynamic analysis using time integration methods. Rayleigh damping.

4. Introduction to Dynamic stochastic. Power spectra definition

5. Design of earthquake resistant structures and codes

6. Seismic risk and hazard concepts

6.1. Seismicity of Portugal

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

Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria 
poderá constatar que todos os pontos dos conteúdos programáticos, descritos em 6.2.1.5, visam dotar os 
alunos com os conhecimentos e competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos 
referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that all the 
syllabus points (point 6.2.1.5) aim to give students the competences and the required knowledge and skills 
to reach the learning outcomes described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação compreende as seguintes duas componentes: (1) Exame final (60% da nota final). Nota mínima 
de 7 valores (numa escala de 0 a 20); (2) Trabalho de grupo (40% da nota final). Grupos de 4 alunos com 
discussão final do trabalho.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The final classification is computed based on the following results: (1) Final exam (60% of the final 
classification). Minimum marks of 7 (out of 20); (2) Group Work (40% of the final classification). Groups 
with 4 students and final discussion of work.

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

A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da 
utilização intensiva de aulas teóricas, práticas, eresolução de exercícios sugeridos como trabalho de casa 
e trabalho de grupo. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objetivos como auxiliará o nivelamento 
do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the 
extensive use of demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning 
outcomes, as well as to level the knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Dinâmica de Estruturas, Azevedo, João; Proença, Jorge Miguel, 1991, Reprografia (IST); Apontamentos de 
Engenharia Sísmica e Sismologia, Sousa Oliveira, Carlos, s.d., reprografia (IST). Sismos e Edifícios, Mário 
Lopes (coordenador), Edições Orion, 2008

Mapa X - Reabilitação e Reforço de Estruturas

6.2.1.1. Unidade curricular:
Reabilitação e Reforço de Estruturas

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Eduardo Júlio (24.50)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
António José da Silva Costa (24.50)

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

Formar os alunos no domínio da intervenção em obras existentes, quer relativamente ao reforço, quer 
relativamente à reparação estrutural. As matérias leccionadas têm por objectivo conferir formação que 
permita aos alunos efectuar a avaliação e caracterização do estado das estruturas sob o ponto de vista da 
deterioração e da segurança estrutural, e que permita, também, definir as metodologias de intervenção 
com vista à sua reabilitação. O âmbito da disciplina envolve as estruturas metálicas, de madeira, de 
alvenaria e, em particular, as estruturas de betão.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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Educate the students in the field of the interventions in existing construction, both in strengthening and 
structural repairing. The subjects to be taught have the objectif to give the students the background 
knowledge on the assessment of the deterioration and safety evaluation of existing structures, together 
with the strategies for intervention and rehabilitation.

Steel, wood and masonry structures will be considered but the course is mainly focused in concrete 
structures.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Anomalias e Mecanismos de Deterioração. 2 - Durabilidade das Estruturas, nomeadamente concepção 
estrutural na óptica da durabilidade e medidas de protecção, no que se refere a estruturas sujeitas a 
ambientes agressivos. 3 - Avaliação da Deterioração e da Segurança Estrutural focando os aspectos 
relativos à inspecção, ensaios e avaliação da segurança de estruturas deterioradas. 4 - Reforço de 
Estruturas de Betão em que se apresentam as diferentes técnicas de reforço, a metodologia de 
dimensionamento e o seu domínio de aplicação. 5 - Reparação de Estruturas de Betão em que as diversas 
metodologias de intervenção em obras deterioradas são caracterizadas, definindo-se os seus domínios de 
aplicação em função do tipo e nível de degradação. 6 - Reabilitação e Reforço de Estruturas Metálicas, de 
Madeira e de Alvenaria onde são abordadas as metodologias de intervenção relativas ao reforço e 
reparação para cada tipo de estrutura.

6.2.1.5. Syllabus:
The program is divided in six main parts: 1 - Deterioration Mechanisms where the main degradation 
processes in structures are defined and characterized. 2 - Durability of Structures. This topic is introduced 
mainly to complement the basic student knowledge on conceptual durability design and protective 
measures of structures subjected to aggressive environments. 3 - Safety and Deterioration Assessment of 
Structures where the procedures and assessment methods for deteriorated structures are presented. 4 - 
Strengthening of Concrete Structures. The various strengthening techniques are presented and the design 
methodologies are discussed. 5 – Repair of Concrete Structures. The various repair techniques are 
presented and their application to the different deterioration processes is discussed. 6 - Rehabilitation of 
Steel, Timber and Masonry Structures where the different intervention methodologies for each type of 
structures are presented and discussed. 

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

Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria 
poderá constatar que todos os pontos dos conteúdos programáticos, descritos em 6.2.1.5, visam dotar os 
alunos com os conhecimentos e competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos 
referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that all the 
syllabus points (point 6.2.1.5) aim to give students the competences and the required knowledge and skills 
to reach the learning outcomes described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação de Conhecimentos: • Exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
• State-of-art report or a strengthening/repair design for specific topic, in group, during the semester (50% 
of the evaluation). • Final examination including all the program themes (50% of the evaluation with a 
minimum mark of 8/20).

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

A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da 
utilização intensiva de aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só 
cumprir os objetivos como auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes 
proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the 
extensive use of demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning 
outcomes, as well as to level the knowledge of students with different backgrounds and formations.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
slides aulas;CEB183;EMMONS, P.H.,Concrete Repair and Maintenance;PhD thesis Jónatas Valença;PhD 
thesis Pedro Santos;Júlio et al,Structural rehabilitation of columns with reinforced concrete jacketing;Júlio 
et al.,RC Jacketing-Interface Influence on Monotonic Loading Response;Júlio et al,RC Jacketing-Interface 
Influence onCyclic Loading Response;Appleton, Gomes, Reforço de Estruturas de Betão Armado por 
Adição de Armaduras Exteriores;REHABCON-Annex K:Strengthening of concrete structures using 
externally bonded steel plates;fib bul.14;Instruzioni CNR-DT200-2004; REHABCON-Annex L:Strengthening 
of concrete structures using external post-tensioning;tese mestrado Pedro Preto;fib bul.35;PhD thesis J 
Veludo;ReparaçãoEstruturas-USarmy.pdf;iscarsah-guidelines

Mapa X - Estruturas de Edifícios 

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estruturas de Edifícios 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Almeida (91.00)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
José Manuel Matos Noronha da Câmara (21.00)

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

Transmitir os aspectos mais importantes da concepção das estruturas de edifícios e a função dos 
diferentes elementos estruturais nos mecanismos de comportamento e capacidade resistente deste tipo 
de estruturas. Complementar a formação básica no domínio do betão estrutural e integrar conceitos 
apreendidos em outras disciplinas de Engenharia de Estruturas, de forma aplicada à área do projecto de 
edifícios.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To teach the main aspects of the conceptual structural design of buildings and the role of the different 
structural elements in the behaviour and resistance of this type of structures. To extend the basic concrete 
concepts and to integrate the different topics, learned during the course in the area of structural 
engineering, to the concrete buildings design area.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O programa pode ser estruturado em três módulos principais: 
Projecto Estrutural de Edifícios de Betão, em que se apresentam os diversos sistemas estruturais de 
edifícios, salientando-se os principais aspectos a ter em conta na sua concepção e verificação da 
segurança: 
- comportamento para acções verticais e horizontais; 
- edifícios em regiões sísmicas; 
- deformações impostas, juntas em estruturas de edifícios; 
- acção do fogo, verificação da segurança. 
Pré-Esforço em Edifícios, complementando os conhecimentos dos alunos na área do betão pré-esforçado, 
visando a sua aplicação avançada à área de projecto de estruturas de edifícios.
Introdução ao Projecto de Reparação e Reforço de Estruturas de Edifícios – aspectos particulares, em que 
se referem os métodos de avaliação estrutural e apresentam-se os aspectos específicos da concepção e 
dimensionamento referentes às diversas técnicas de reparação e reforço.

6.2.1.5. Syllabus:
The program is organized in three main parts: 
- Conceptual structural design of concrete buildings. The diverse structural systems are presented and the 
main aspects to be taken into account in the design are pointed out: 
- structural behavior under vertical and horizontal actions
- concrete elements under cyclic actions, buildings in seismic regions; 
- imposed and restrained deformations, joints in buidings; 
- concrete buildings – fire design
- Prestressing in buildings. This topic is introduced mainly to complement the basic students knowledge 
on prestressed concrete and to illustrate its applications in buildings design, mainly concerning pos-
tensioned floors and transfer structures. 
- Repair and Strengthening design – particular aspects. Structural assessment methods are refered, and 
particular aspects concerning materials, construction procedures and design are emphasized.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria 
poderá constatar que todos os pontos dos conteúdos programáticos, descritos em 6.2.1.5, visam dotar os 
alunos com os conhecimentos e competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos 
referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that all the 
syllabus points (point 6.2.1.5) aim to give students the competences and the required knowledge and skills 
to reach the learning outcomes described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Avaliação de Conhecimentos: • Avaliação contínua (50%) - Trabalho de projecto (a entregar até ao final do 
semestre) • Exame final, incluindo toda a matéria da disciplina (50%) - Nota mínima – 8 valores

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
• Preliminary structural design of a building to be developed, in group, during the semester (50% of the 
evaluation). • Final examination including all the program themes (50% of the evaluation with a minimum 
mark of 8/20).

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

A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da 
utilização intensiva de aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só 
cumprir os objetivos como auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes 
proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the 
extensive use of demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning 
outcomes, as well as to level the knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Eduardo Torroja Miret 2007:“Razón e ser de los tipos estructurales”,Colegio de Ingenieros de 
Caminos,Canales y Puertos

fib:“Model Code 2010” 2011,Lausanne

Appleton,J.:Estruturas de Betão,vol2,Edições Orion,2013

fib:“Structural Concrete–Textbook on Behaviour Design and Performance”2010,Lausanne

NP EN1998-1 2010:Projecto de estruturas para resistência aos sismos-Parte1:Regras gerais,acções 
sísmicas e regras para edifícios,IPQ,Lisboa

Lopes,M.,et al 2008: Sismos e Edifícios,Ed Orion

NP EN1992-1-2 2010:Projecto de estruturas de betão–Parte1-2:Betão–verificação da resistência ao 
fogo,IPQ,Lisboa

fib TG 1.1, WP1.1.2:2005:Post-Tensioning in Buildings,fib Bul 31,Lausanne

Zahn,F., Ganz,H.1992 :Post-Tensioning in Buildings, VSL Report Series 4.1,VSL International Ltd., Bern

FIP WG on Post-Tensioned Slabs : 1998 : FIP/fib Recommendations for the Design of Post-Tensioned Slabs 
and Foundation Rafts,SETO,London

Mapa X - Economia e Planeamento na Construção 

6.2.1.1. Unidade curricular:
Economia e Planeamento na Construção 
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6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Vitor Sousa (140.00)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
<sem resposta>

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

Fornecer aos alunos, futuros Engenheiros integrados no sector da Construção, os conhecimentos 
indispensáveis relacionados com a matemática financeira, os métodos de avaliação económica e de 
análise do risco das decisões da construção, o financiamento de empreendimentos e obras, a análise de 
rentabilidade de empreendimentos imobiliários e obras, o planeamento e controle de prazos, custos e 
recursos de empreendimentos e obras.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide students, future Engineers within the Construction Cluster, with fundamental knowledge 
concerning financial mathematics, economic valuation methods, risk analysis, financing and appraisal of 
property and construction businesses, planning and control of time, cost and resources of projects and 
contracts and contracts and risk. 

At the end of the semester, the students must have acquired solid knowledge on current concepts, 
methods and techniques for developing valuating, appraising, planning and managing construction 
projects, contracts and businesses.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo Planeamento na Construção: Gestão do Projecto (terminologia e conceitos, processos de gestão 
do Projecto, gestão de partes interessadas no Projecto); Planeamento de prazos (gestão de prazos do 
Projecto, representação gráfica da calendarização de empreendimentos e obras, metodologia para 
calendarização de empreendimentos e obras, técnicas para calendarização de actividades de 
empreendimentos e obras de construção); Planeamento de recursos (gestão de recursos do Projecto, 
técnicas para calendarização de actividades de empreendimentos e obras de construção orientadas por 
recursos); Planeamento do risco (gestão do risco na construção, processo de gestão do risco segundo a 
norma ISO 31000). 
Módulo Economia na Construção: Princípios de macroeconomia; Tipos de Mercados na Indústria da 
Construção; Custos do ciclo de vida; Avaliação financeira de empreendimentos. 

6.2.1.5. Syllabus:
Financial mathematics: interest rates, inflation, mortgage, current and constant prices, discount cash-flow, 
cost and benefits. 

Economic valuation methods: whole life cost, net present value, cost benefit ratio, internal rate of return 
and payback.

Risk identification analysis: risk, risk exposure and attitude, risk management process, risk standard, risk 
analysis techniques.

Tax system: tax system on property and construction contracts.

Financing and valuation of property, contracts and business: legal framework, development, licensing 
process, costs and benefits, financial planning, economic and financial evaluation.

Construction planning of time, cost and resources: AOA and AON networks, CPM/PERT and CPM/COST 
models, time, cost and resources planning.

Time and cost control: supervision, monitoring and controlling time, cost and resources, financial control 
of project and contracts.

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

Os conteúdos programáticos abrangem os princípios e as aplicações teórico-práticas do planeamento na 
construção e da economia na construção, permitindo ao aluno rever, aplicar e aprofundar conhecimentos 
antecedentes, bem como adquirir novos conhecimentos úteis à sua actividade como profissional de 
engenharia, capacitando-o ainda para outras aprendizagens através de actividades de pesquisa autónoma. 
A formação compreende a apresentação de bases teóricas e de exemplos de aplicação, solicitando-se aos 
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alunos, quer o estudo de conceitos, quer a resolução de exercícios de aplicação. Os módulos leccionados 
abrem perspectivas de investigação e desenvolvimento dos temas tratados. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that all the 
syllabus points (point 6.2.1.5) aim to give students the competences and the required knowledge and skills 
to reach the learning outcomes described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
50% exame final + 50% (2 trabalhos prático de grupo sobre o planeamento do tempo e análise financeira, 
respectivamente)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
70% final examination + 30% (work group)

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

A leccionação da disciplina utilizará exposição oral, preferencialmente em Português, compreendendo 
aulas teóricas (1 x 2h) e práticas (1 x 1,5h). A leccionação apoia-se em apresentações informatizadas e/ou 
no quadro como ferramenta para o desenvolvimento de ideias. Havendo disponibilidade de horário, 
poderão ser incluídos na leccionação palestras/seminários de convidados que, de algum modo, 
consubstanciem exemplos práticos das matérias leccionadas ou de temas que devam ser objecto de 
tratamento ou de reflexão aprofundada.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the 
extensive use of demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning 
outcomes, as well as to level the knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Módulo de Planeamento: Documentos, apresentações e artigos de apoio; Construction Project Scheduling 
and Control, Saleh Mubarak, John Wiley & Sons, Inc, 2010; Microsoft Project 2010 Depressa e Bem, Márcio 
Silva, 2010, FCA Editora Informática; Norma ISO 21500:2012. Guidance on Project Management; A Guide 
To Project Management Body of Knowledge (PMBOK), 4th edition, 2008, Project Management Institute, 
USA; ISO 10006:2003. Quality Management Systems – Guidelines for quality management in projects; ISO 
31000:2009. Risk management — Principles and guidelines; ISO Guide 73:2009. Risk management — 
Vocabulary

Módulo de Economia: Documentos, apresentações e artigos de apoio à disciplina; Construction 
Economics - An Introduction, Stephen Gruneberg, Palgrave, 1997; Financial management - Theory and 
practice, M. Brigham, E. Ehrhardt, 13th ed., South-Western, 2011; ISO 15686-5:2008. Building and 
constructed assets-Service-life planning - Part 5: Life-cycle costing

Mapa X - Materiais de Construção II 

6.2.1.1. Unidade curricular:
Materiais de Construção II 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Augusto Gomes (81.20)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Rita Maria Vilela Nogueira (0.00)
José Alexandre de Brito Aleixo Bogas (42.00)
Ana Paula Patrício Teixeira Ferreira Pinto França de Santana (79.80)

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

Dotar os alunos de sólidos conhecimentos no domínio das argamassas e caldas de injecção e dos 
principais materiais estruturais, nomeadamente betão, aço e madeira, com especial ênfase na 
caracterização experimental, comportamento mecânico e os cuidados a ter na selecção e colocação 
destes materiais em obra. Esta disciplina tem também como objectivo tratar aspectos relacionados com a 
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directiva dos produtos da construção, a sustentabilidade, reciclagem, segurança, higiene e saúde (SHS) na 
construção, durabilidade, bem como abordar os novos materiais na construção.

Esta abordagem será fortemente apoiada no envolvimento dos alunos em trabalho experimental, no 
contacto com casos reais de obra e na análise da normalização em vigor.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide students indepth knowledge on structural materials (concrete, steel and timber), mortars and 
injection grouts. Experimental characterization, mechanical behaviour, selection criteria and application on 
construction field are some of the subjects studied. Construction Products Directive, sustainability, 
recycling, safety and health in construction, durability, are also analyzed and discussed. This course also 
introduces students to the new building materials and their impact in construction. For the purpose of this 
course, students will be confronted with real case studies, experimental works and standard normalization.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Reg. dos produtos da construção. Marcação CE, sustentabilidade, reciclagem e aspectos relacionados 
com a SHS na construção.
Betão. Composição e formulação. Agregados, adições, tipos de cimento e adjuvantes. Caract. no estado 
fresco, endurecido, em laboratório e in situ. Comportamento mecânico e durabilidade. Betões "especiais": 
colorido, autocompactável, leve, elevado desempenho, de agregados reciclados, projectado, polimérico, 
reforçado com fibras. Produção, transporte, colocação e cura do betão. 
Aços para estruturas metálicas, betão armado e pré-esforço. Propr. mecânicas e composição química. 
Tratamentos térmicos e mecânicos. Principais ligas de alumínio para estruturas: caract. mecânicas e 
durabilidade. 
Madeira. Propr. mecânicas resistência, deformabilidade, fluência. Madeira lamelada colada.
Argamassas especiais. Adições: cinzas volantes, cinzas de casca de arroz, pó de tijolo e metacaulinos. 
Reologia das caldas de Injecção.

6.2.1.5. Syllabus:
Construction Products Regulation: CE label, sustainability, recycling, safety and health in construction.
Concrete mix design . Aggregates, additions, cement types and admixtures. Fresh and hardened concrete 
characterization. Mechanical behaviour and durability. Special concrete: colouring, self-compacting, light 
weigh, high performance, recycled aggregates, gunite, polymeric and fiber reinforced. Production, 
transport, placing, compacting and curing of concrete.
Structural steel: steel profiles, reinforcing bars and prestressed steel. Chemical composition and 
mechanical properties. Thermal and mechanical hardening processes. Welding processes and charact. 
Aluminum alloys for structural elements: mechanical properties and durability.
Timber: Mech. properties, strength, deformability, creep and strength classes. Glued laminated timber.
Mortars and jet grout: properties, mix design, characterization and applications. Additions: fly ashes, rice-
hull ashes, brick powder and metakaolin.

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

Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria 
poderá constatar que todos os pontos dos conteúdos programáticos, descritos em 6.2.1.5, visam dotar os 
alunos com os conhecimentos e competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos 
referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that all the 
syllabus points (point 6.2.1.5) aim to give students the competences and the required knowledge and skills 
to reach the learning outcomes described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exame Final (nota mínima 9,5/20). Os alunos que obtenham classificação final à disciplina superior a 16 
valores terão de realizar uma prova oral. Caso o aluno não compareça à prova oral, a classificação final 
será de 16 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Final exam. The minimum grade required is 9.5/20. An oral exam is mandatory for studentes who wish to 
have a grade above 16/20.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.
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A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da 
utilização intensiva de aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só 
cumprir os objetivos como auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes 
proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the 
extensive use of demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning 
outcomes, as well as to level the knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Properties of Concrete, Neville, A. L., 1995, Longman Group Limited, London ; Fabrico e propriedades do 
Betão. Volumes I, II e III, Sousa Coutinho, A. de, 1988, LNEC; Betões de Agregados Leves de Argila 
Expandida, Lourenço, Jorge, et al, 2004, APEB; Construction Materials - Their nature and behaviour, Edited 
by J. M. Illston, 1996, E&FN SPON; Metalúrgia Geral. Volumes I e II, Antera V. Seabra, 2002, LNEC; 
Mechanical Behaviour of Materials, Marc André Meyers, Krishan Kumar Chawla, 1999, Prentice Hall; 
Estructuras de Madera. Diseño y Cálculo, Ramón A. Alvarez, Francisco A. Martitegui, Juan J. M. Calleja, 
2000, Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera y Corcho (AITIM)

Mapa X - Qualidade, Segurança e Ambiente na Construção 

6.2.1.1. Unidade curricular:
Qualidade, Segurança e Ambiente na Construção 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Almeida (80.64)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Luís Manuel Alves Dias (12.18)
Manuel Guilherme Caras Altas Duarte Pinheiro (33.18)

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

Fornecer aos alunos os conhecimentos para a melhoria da qualidade da construção com base nas normas 
ISO 9000, da segurança no trabalho da construção com base no guia ILO-OSH 2001 e Directiva Estaleiros, 
e do ambiente com base nas normas ISO 14000.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide to the students the knowledge for the improvement of the quality of the construction based on 
the ISO 9000 standards, of the occupational safety in construction based on the guidelines ILO-OSH 2001 
and the Construction Sites Directive, and of the environment based on the ISO 14000 standards.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Qualidade na Construção (Normas ISO 9000, estruturação e implementação de sistemas de gestão da 
qualidade na construção); Segurança no Trabalho da Construção (Directiva Estaleiros, Guia ILO-OSH 2001, 
ISO 45001 sobre sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho); Ambiente na Construção (Normas 
ISO 14000, estruturação e implementação de sistemas de gestão ambiental na construção); Sistemas 
integrados de Gestão na Construção (estruturação e implementação de sistemas de gestão integrando as 
componentes referidas); Auditorias a sistemas de gestão na construção (tipos de auditorias; documentos 
da auditoria);

6.2.1.5. Syllabus:
Construction Quality (ISO 9000 standards, implementation of quality management systems in 
construction); Occupational Safety in Construction (Construction Sites Directive; Guidelines ILO-OSH 2001 
on occupational safety and health management systems; Construction Environment (ISO 14000 standards, 
implementation of environmental management systems in construction); Integrated management systems 
in construction (implementation of management systems integrating the components referred in to above); 
Audits to management systems in construction (types of audits, audit documents);

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular.
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Os conteúdos programáticos abrangem os princípios e as aplicações teórico-práticas dos principais 
referenciais para a gestão da qualidade (ISO 9000), da segurança no trabalho da construção (guia ILO-OSH 
2001, ISO 45001 e Directiva Estaleiros), e do ambiente (normas ISO 14000), permitindo ao aluno rever e 
aprofundar conhecimentos antecedentes, bem como adquirir novos conhecimentos úteis à sua actividade 
como profissional de engenharia. A formação compreenderá exemplos de aplicação ao sector da 
construção que capacitam o aluno para outras aprendizagens através de actividades de pesquisa 
autónoma, abrindo ainda perspectivas de investigação. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that all the 
syllabus points (point 6.2.1.5) aim to give students the competences and the required knowledge and skills 
to reach the learning outcomes described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exame escrito no final do semestre. (Exame oral para classificações superiores a 17 valores)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Monograph on specific subjects related to the module (50%); Written exam carried out at the end of the 
semester (50%).

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

Os métodos de ensino e de avaliação foram concebidos de modo a que os alunos possam desenvolver um 
conhecimento abrangente no domínio das principais iniciativas de promoção da qualidade, segurança e 
ambiente no sector da construção, em que várias as matérias leccionadas são sempre acompanhadas por 
exemplos práticos relacionados com o sector da construção, assegurando simultaneamente a 
conformidade com os objectivos da unidade curricular. Assim, considera-se essencial que os alunos 
tenham oportunidade de assistir a palestras/seminários de convidados que possibilitem o contacto com 
aplicações reais dos conhecimentos adquiridos. Em complemento, é assegurada uma avaliação individual 
através de um exame escrito e, eventualmente, exame oral.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the 
extensive use of demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning 
outcomes, as well as to level the knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Elementos de apoio à disciplina de Qualidade, Segurança e Ambiente na Construção com actualização 
anual.; Norma internacional ISO 9001:2000 sobre Sistemas da Qualidade, Norma internacional ISO 
10006:2003 sobre Gestão da Qualidade em Projectos, Norma Internacional ISO 45001 sobre Sistemas de 
Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, Guia internacional da OIT ILO-OSH 2001; Norma internacional 
ISO 14001:2000 sobre Sistemas de Gestão Ambiental, Norma internacional ISO 19011:2002 sobre 
Auditorias.

Mapa X - Conforto Ambiental em Edifícios 

6.2.1.1. Unidade curricular:
Conforto Ambiental em Edifícios 

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria da Glória Gomes (49.00)

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):

Resultados da aprendizagem 

No final do curso, os alunos saberão:
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• aplicar e interpretar as normas e regulamentos em vigor no domínio do conforto térmico;

• aplicar e interpretar as normas e regulamentos em vigor no domínio do conforto acústico;

• aplicar e interpretar as normas e regulamentos em vigor no domínio da qualidade do ar interior;

• elaborar projectos nos domínios do conforto térmico, conforto acústico e qualidade do ar interior.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Learning Outcomes

At the completion of the course, the students will:

• understand and be able to interpret the regulations and standards in the area of thermal comfort;

• understand and be able to interpret the regulations and standards in the area of acoustic comfort;

• understand and be able to interpret the regulations and standards in the area of indoor air quality;

• have acquired project experience in the areas of thermal comfort, acoustic comfort and indoor air quality.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Exigências de conforto térmico: Regulamentação e normas aplicáveis ao projecto de verificação térmica 
de edifícios; Requisitos mínimos de qualidade térmica dos edifícios; Limitação das necessidades nominais 
de energia útil - para aquecimento e arrefecimento do ambiente e produção de água quente sanitária; 
Soluções construtivas regulamentares; Aplicação a caso de estudo.
Exigências de conforto acústico: Regulamentação e normas aplicáveis ao projecto de verificação acústica 
de edifícios; Requisitos acústicos dos edifícios; Necessidades de isolamento sonoro; Controle do ruído 
produzido no interior dos edifícios; Soluções construtivas regulamentares; Aplicação a caso de estudo.
Exigências de Qualidade do Ar Interior: Regulamentação e normas aplicáveis ao projecto de verificação da 
qualidade do ar interior; Poluentes do ar interior; Regras de ventilação para satisfação das exigências 
regulamentares. Aplicação a caso de estudo.

6.2.1.5. Syllabus:
Thermal comfort requirements: Standards and codes applied to building thermal and energy performance; 
Building thermal requirements; Upper limits of energy consumption for heating and cooling indoor air and 
for heating domestic sanitary water; Building envelope solutions to meet the mandatory requirements; 
Case study. 

Acoustic comfort requirements: Standards and codes applied to building acoustic performance; Building 
acoustic requirements; Provision of sound insulation in and between buildings; Noise control in buildings; 
Building envelope solutions to meet the mandatory requirements; Case study.

Indoor air quality requirements: Standards and codes applied to indoor air quality in buildings; Indoor air 
pollutants; Ventilation strategies to meet the mandatory requirements; Case study.

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

Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, qualquer especialista na matéria poderá constatar que 
todos os pontos dos conteúdos programáticos, visam dotar os alunos com os conhecimentos e 
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.Os conteúdos 
programáticos dão assim resposta aos objetivos de aprendizagem da unidade curricular nas três vertentes 
do projecto de edifícios: térmica, acústica e ventilação natural

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that all the 
syllabus points aim to give students the competences and the required knowledge and skills to reach the 
learning outcomes. therefore, the syllabus is coherent with the curricular unit’s objectives in all three 
subjects of building design: thermal behaviour, acoustics and natural ventilation. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Trabalho prático de grupo (70%) sobre o caso de estudo a realizar durante o semestre e monografia 
individual ou exame teórico (30%) no final do semestre.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Case study (70%) carried out by groups of students during the semester and individual monograph or 
theoretical examination (30%) carried out in the end of the semester.

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

A realização de um projecto de térmica, de acústica e de ventilação de um edifício permite aos alunos 
ganhar experiência prática de projecto nestas áreas, na interpretação da regulamentação em vigor assim 
como na definição de soluções competitivas e funcionais. O exame teórico com nota mínima permite 
averiguar os conceitos teóricos na base da regulamentação em vigor nestas áreas. Esta abordagem 
permitirá não só cumprir os objetivos como auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com 
diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The case study carried out by the students allows them to gain practical experience design in the thermal, 
acoustic and natural ventilation projects. The written exam tests the theoretical concepts of the regulations 
in these areas. 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Climatização em Edifícios. Envolvente e Comportamento Térmico, 2ª Ed., CANHA DA PIEDADE, A.; MORET 
RODRIGUES, A.; RORIZ, L.F , 2003, Edições Orion, ISBN: 972-8620-00-4, Amadora; Ventilation et Qualité de 
l?Air dans l?Habitat, COHAS, Michel , 1996, Les Editions Parisiennes, ISBN: 2862430404; Regulamento das 
Características de Comportamento Térmico dos Edifícios, Porto Editora, 2004, Colecção Regulamentos, 
Número 1, ISBN: 972-0-06801-9; Ventilação e evacuação dos produtos da combustão dos locais com 
aparel, INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE (IPQ), 2002, NP 1037-1; Acústica nos edifícios, Edição de 
autor, 2ª Edição, PATRÍCIO, Jorge, 2004, ISBN: 972-9025-21-5, Lisboa; Regulamento Geral sobre o Ruído, 
Porto Editora, 2004, Colecção Regulamentos, Número 7, ISBN: 972-0-01173-3; Ventilação Natural de 
Edifícios de Habitação, VIEGAS, João, 1996, Colecção Edifícios?Nº 4, Série Conforto Ambiental, ISBN: 972-
49-1671-5

Mapa X - Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil - IST

6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil - IST

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Proença (0.00)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
José Joaquim Costa Branco de Oliveira Pedro (0.0)
Luís Manuel Coelho Guerreiro (0.0)
Jorge Manuel Caliço Lopes de Brito (0.0)
Filipa Maria Santos Ferreira (0.0)
Jorge Manuel Lopes Batista e Silva (0.0)
Eduardo Nuno Brito Santos Júlio (0.0)
José Dinis Silvestre (0.0)
Inês dos Santos Flores Barbosa Colen (0.0)
Ana Fonseca Galvão (0.0)
José Manuel Coelho das Neves (0.0)
Vitor Faria e Sousa (0.0)
Maria da Glória de Almeida Gomes (0.0)
Maria Cristina de Oliveira Matos Silva (0.0)
Luís Guilherme de Picado Santos (0.0)
Carlos Paulo Oliveira da Silva Cruz (0.0)
Carlos Alberto Rocha Afonso (0.0)
João Carlos Martins Rei (0.0)
Artur Jorge Espada Caracho (0.0)
Gabriel de Jesus Gomes (0.0)

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

A Dissertação de natureza científica ou mais aplicada tem por objectivo fomentar a capacidade de 
iniciativa, autonomia na pesquisa e na aplicação dos saberes adquiridos, decisão e organização de 
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trabalho por parte aluno.

A Dissertação deve, de preferência, ser orientada por objectivos e ter um carácter interdisciplinar.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The dissertation of scientific or most applied type must preferentially being guided by objectives with an 
interdisciplinary component.

It has the objective to implement the capacity of initiative, autonomy in research and application of 
knowledge, decision and organization of the work by each student. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O programa é definido de acordo com o orientador e tipo de tema e desenvolve-se uma primeira parte 
durante o 1º semestre do último ano do curso e a outra parte durante o 2º semestre (ver 
http://www.civil.ist.utl.pt/DMEC/), com a carga horária distribuída de acordo com a área de especialização 
escolhida.

6.2.1.5. Syllabus:
The program is defined according with the supervisor orientation, type of theme and it is developed part 1 
during 1st semester of the last year of the Civil Engineering Course and part 2 during the 2nd semester 
(see http://www.civil.ist.utl.pt/DMEC/), with the load distributed in accordance with the chosen 
specialization area.

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

Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria 
poderá constatar que todos os pontos dos conteúdos programáticos, descritos em 6.2.1.5, visam dotar os 
alunos com os conhecimentos e competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos 
referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that all the 
syllabus points (point 6.2.1.5) aim to give students the competences and the required knowledge and skills 
to reach the learning outcomes described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação e discussão pública por Júri nomeado ao abrigo da legislação em vigor. 

10% da nota será atribuída à competência transversal relativa a comunicação oral e escrita. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Assessment and public discussion by a jury according to legislation. 

10% of the classification will be attributed to the soft-skill component about verbal and writing 
communication capacity. 

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

A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da 
utilização intensiva de aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só 
cumprir os objetivos como auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes 
proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the 
extensive use of demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning 
outcomes, as well as to level the knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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A bibliografia depende da pesquisa e/ou pode ser aconselhada pelo orientador.

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. 

A AM possui um regulamento de ECTS aprovado e datado de 28Mar2008. O acompanhamento e adequação 
dos ECTS atribuídos às unidades curriculares é feito pela inquirição de alunos e docentes. 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. 

O comandante da AM, sob proposta do chefe de departamento em coordenação com o coordenador 
científico, aprova as fichas das unidades curriculares. A RPC/DCE, 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 estabelecidas. 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 
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(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. 
O plano de estudos contém um vasto conjunto de unidades curriculares que requerem e promovem 
trabalho de pesquisa, autónomo ou em grupos de alunos, 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 (Dissertação).

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.

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 5 5 8

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in 
N years*

2 3 4

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates 
in N+1 years

2 1 2

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates 
in N+2 years

1 1 2

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

0 0 0

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 96% no ano letivo transato. A área de 
educação e formação dominante do curso – Engenharia Militar – apresenta uma taxa de sucesso de 100%. 
Os valores mais baixos de sucesso correspondem à área de Comando e Estratégia Militar, com cerca de 
96%, e de Matemática, Informática e Representação Gráfica, com cerca de 97%.

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 96% in the previous scholar year. Education and formation area 
dominant of the course – Military Engineering – presents a success rate of 100%. The lowest values 
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correspond to the areas of Command and Military Strategy, with approximately 96% and Mathematics, 
Computers and Graphs with approximately 97%.

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 (RAE), 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 department 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 (ID&I) 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 
entidades do Exército Português. Encontra-se registado, contudo não foi avaliado nem classificado pela 
FCT. As linhas de ID&I englobam 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, 
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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/71968a94-f8a3-ff42-1147-56210c3a1767
7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/71968a94-f8a3-ff42-1147-56210c3a1767
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. 

Para além das atividades de investigação conduzidas pelos alunos no âmbito das dissertações de 
mestrado, orientadas e coorientadas por docentes, são também conduzidas atividades de investigação 
inseridas nos projetos aprovados pelo CINAMIL, dos quais se destacam os seguintes:

- "GHAMA - Geotermia e Hidrogeologia Energética no Aquecimento e Climatização": aproveitamento de 
energia geotérmica para aquecimento de águas sanitárias e de espaços interiores;

- "FIVE - Fusão de Imagens do Visível e Infravermelho": Localização de minas terrestres enterradas no 
solo, deteção de veículos camuflados e localização de pessoas dissimuladas na paisagem;

- "RASA - Riscos Associados aos Solos e Sistemas Aquíferos do CMSM: Avaliação Química e Viral": 
Avaliação química e viral dos solos do CMSM após prolongada utilização para fins militares.

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or 
partnerships. 

In addition to the research activities conducted by the students within the master's theses, oriented and 
cooriented by teachers, are also conducted research activities embedded in projects approved by the 
CINAMIL, among which are the following:

- "GHAMA - Geothermal and Hydrogeology Energy in the Heating and Climate": geothermal energy use for 
heating water and interior spaces;

- "FIVE - Visible Screenshots Fusion and Infrared": Location of landmines buried in the ground, detection 
of camouflaged vehicles and locating people hidden in the landscape;

- "RASA - Risks Associated with Soil and Aquifers Systems of CMSM: Chemical and Viral Evaluation": 
Chemical and viral rating of CMSM soils after a prolonged use for military purposes.

7.2.6. Utilização da monitorização das atividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 
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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. 
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.

7.3. 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: Jornadas Académicas na UnivBeja e UTAD e Seminário - GG, 
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, workshop com 
Professores e alunos da Univ.Lusófona – Conselho SDN - UC OrgMil.;
• Cursos de Liderança: 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.

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 
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, workshop with teachers and 
students of Univ.Lusófona - Council SDN - UC OrgMil .;
• 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. 
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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 Engenharia Militar são 
percursores de futuros desenvolvimentos na área científica pelo prosseguimento das suas carreiras nas 
UU/EE/OO do Exército. Por outro lado, o curso constitui, para os próprios, 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 Engineering are precursors of future 
developments in science 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. Professors and students, through their dynamism and initiative in their research 
projects, when putting their advanced technical knowledge to service and consulting, through the 
orientation of briefings and traineeships, etc contribute significantly to the development of the community.

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 Engenharia 
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 Engineering.
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

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the study 
programme

2.2

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility 
programs (in)

2.2

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) 10

Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 22

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

Página 212 de 220ACEF/1516/16037 — Guião para a auto-avaliação

18-12-2015http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=92b7b485-25f1-6008-ba67...



8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos 

8.1.1. Pontos fortes 
1. O prestígio, história e a imagem da Academia Militar;
2. Alinhamento do ciclo de estudos 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;
3. Seleção criteriosa dos alunos tendo em conta um perfil de ingresso nos ciclos de estudos bem 
consolidado, envolvendo um conjunto de requisitos de seleção académicos, médicos, físicos, 
psicotécnicos e de liderança;
4. Garantia de empregabilidade a todos os seus discentes;
5. Integração dos alunos numa estrutura de acompanhamento permanente pelo Diretor de Curso, Seção de 
Apoio Psicopedagógico/GEPAQ e do Corpo de Alunos, em estreita coordenação com a Direção de Ensino;
6. As infraestruturas e os equipamentos de apoio ao ensino, desportos e culturais, que fomentam o 
desenvolvimento intelectual, cultural e a prática desportiva, promovem o espirito universitário de âmbito 
global;
7. O perfil diversificado dos docentes permite combinar as competências académicas e profissionais;
8. Utilização dos meios do Exército na formação dos alunos;
9. O Diretor de Curso mantém uma ligação permanente com a DE e os alunos;
10. A consideração do repositório da AM como repositório científico autónomo (FCT) e da PROELIUM 
como publicação integrante do repositório de revistas científicas da FCT;
11. Formação sólida em ciências básicas e de engenharia, organizada em termos de um tronco comum (4 
anos) na AM, em que os discentes adquirem competências básicas e Formação Geral Militar, seguidos de 
2 anos no IST;
12. Formação complementar nas áreas da liderança, do comando e gestão de pessoal, e da língua inglesa, 
facilitando o desempenho de funções e a integração em forças nacionais/multinacionais
13. Taxa de retenção e desistência no ciclo de estudos sem expressão;
14. O corpo docente apresenta currículo e experiência relevantes, e tem uma ligação estável com a 
instituição;
15. A generalidade do corpo docente da AM desenvolve trabalho de investigação e produção científica nas 
respetivas áreas e em áreas de interesse para a segurança e defesa nacional;
16. O rácio docente/discente permite promover um ensino muito focado no discente;
17. Parcerias e cooperação com instituições nacionais: no ensino com o IST; na ID com estabelecimentos 
de ensino superior universitário e empresas civis;
18. Existem relações privilegiadas com instituições congéneres internacionais, que potenciam a troca de 
experiências e a transferência de conhecimentos;
19. Existem recursos didáticos e científicos em número adequado para a boa lecionação dos ciclos de 
estudos, com acesso a plataformas de conhecimento online RCAAP e EBSCO;
20. O CINAMIL está orientado para a produção científica e desenvolvimento do conhecimento em áreas de 
particular interesse para a segurança e defesa nacional, bem como para aumentar a sustentabilidade e 
valorização da AM, do Exército e da GNR.

8.1.1. Strengths 
1. The prestige, history and the image of the Military Academy;
2. Course of study alignment with the mission, vision, values   and goals of the institution, providing an 
initial concurrent and coordinated training with the training and qualifications throughout the professional 
career;
3. Careful selection of the students given a ticket profile in cycles well established studies, involving a set 
of academic selection criteria, medical, physical, psycho and leadership;
4. Employment guarantee to all its students;
5. Integration of students in a permanent monitoring structure by Course Director, 
PsychopedagogicSupport Section / GEPAQ and the Student Body, in close coordination with the 
Education Directorate;
6. The infrastructure and teaching support equipment, sports and cultural, that foster intellectual, cultural 
and sporting activities, promote university spirit of global scope;
7. The diversified profile of teachers allows you to combine academic and professional skills;
8. Use of the Army means the training of students;
9. The Course Director maintains a permanent connection to the DE and students;
10. Consideration of the MA repository as an autonomous scientific repository (FCT) and Proelium as an 
integral publication repository of scientific journals of FCT;
11. Solid training in basic and engineering sciences, organized in terms of a common core curriculum (4 
years) in MA, in which the students acquire basic skills and Military Training General, followed by two 
years at IST;
12. Additional training in the areas of leadership, command and management personnel, and the English 
language, facilitating the performance of functions and integration in national / multinational forces
13. Retention and withdrawal in the course of study without expression;
14. The faculty presents relevant curriculum and experience, and has a stable connection with the 
institution;
15. The majority of the faculty of the MA develops research work and scientific production in the respective 
areas and areas of interest for security and national defense;
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16. The ratio teacher / student allows promote very focused on student learning;
17. Partnerships and cooperation with national institutions, in education with IST; the RD with university 
higher education institutions and civil companies;
18. There are special relationships with international partner institutions, which enhance the exchange of 
experiences and knowledge transfer;
19. There are educational and scientific resources in adequate numbers for good lecionação for cycles with 
access to online knowledge platforms RCAAP and EBSCO;
20. CINAMIL is oriented to the scientific production and development of knowledge in areas of particular 
interest for security and national defense, and to increase the sustainability and enhancement of MA, the 
Army and the National Guard.

8.1.2. Pontos fracos 
1. Constata-se uma limitada estabilidade do corpo docente militar, o que decorre da sua condição, 
progressão e empenhamento
2. Reduzida mobilidade e internacionalização do corpo docente da AM para atualização e produção 
científica.
3. Alguns laboratório estão desatualizados, necessitando de equipamentos/materiais, para 
atualização/renovação e ou melhoria de capacidades; falta pessoal de apoio técnico-laboratorial 
qualificado, condicionando por vezes a realização da parte prática das UC
4. Verifica-se que os meios tecnológicos de informação e comunicação são insuficientes e estão 
ultrapassados para, adequadamente, apoiar docentes, alunos e serviços de apoio.
5. A existência de 2 campus obriga à dispersão de recursos humanos e materiais, bem como a acrescidos 
custos de manutenção, laboração e deslocamento entre as infraestruturas.
6. Reduzida publicação, a nível nacional e internacional, na área científica do ciclo de estudos.
7. Limitado apoio financeiro a projetos de ID&I, por parte da Defesa e de entidades externas.

8.1.2. Weaknesses 
1. There has been a limited stability of the military faculty, which stems from their condition, progression 
and commitment
2. Reduced mobility and internationalization of the faculty of the MA for updating and scientific production.
3. Some laboratory are outdated, in need of equipment / materials to upgrade / renovation and or 
improvement of skills; personal lack of qualified technical and laboratory support, conditioning sometimes 
carrying out the practical part of UC
4. It appears that the technological means of information and communication are insufficient and are 
outdated to adequately support teachers, students and support services.
5. The existence of two campus requires the dispersion of human and material resources as well as 
increased maintenance costs, laboring and displacement between infrastructures.
6. Reduced publication at national and international level in the scientific area of   the course.
7. Limited financial support for RD & I projects by the defense and external entities.

8.1.3. Oportunidades 
1. A AM é a única escola de ensino superior nacional que ministra formação para oficial do Exército 
Português;
2. O intercâmbio com as escolas militares estrangeiras congéneres, permite conhecer e acompanhar os 
modelos de formação praticados nos países aliados;
3. Promover a contratação de docentes civis com grau de doutor na área da Engenharia Militar; partilhar 
docentes com os restantes estabelecimentos do Instituto Universitário Militar;
4. Promover a obtenção de graus de doutoramento a professores militares; promover a certificação dos 
professores militares (sem o grau de doutor) como especialistas;
5. Existência de protocolos de mobilidade com instituições internacionais congéneres (eg. ERASMUS+);
6. Introduzir critérios de avaliação nas propostas de financiamento dos projetos CINAMIL que, para além 
do mérito científico, promovam o trabalho de equipas pluridisciplinares;
7. Adotar uma plataforma de e-learning, no contexto do IUM, harmonizada em termos das funcionalidades, 
beneficiando de economias de escala;
8. Adotar um sistema de informação para a gestão académica integrada, no contexto do IUM, harmonizado 
em termos das funcionalidades, beneficiando de economias de escala;
9. Promover a frequência de cursos pedagógicos de curta duração por professores tendo por objetivos 
trabalhar competências e explorar o Modelo Bolonha de ensino; promover a alocação de tempo letivo nas 
UC para a realização de projetos e trabalho autónomo pelos discentes;
10. Promover a realização de trabalho laboratorial nas UC, bem como de projetos circum-escolares e 
multidisciplinares que promovam o desenvolvimento de competências na respetiva área científica;
11. Adquirir equipamento informático atualizado e equipar laboratórios; aumentar a disponibilidade de wifi 
em modo aberto nos campus da AM; aderir ao programa eduroam para a partilha segura do acesso à 
internet entre a comunidade de académicos e investigadores; incrementar o acesso a bibliotecas online;
12. Incremento da investigação e publicação relacionada com a área científica de cada ciclo de estudo, a 
nível nacional e internacional;
13. Incremento do carregamento em repositórios de produção científica, como o RCAAP, de teses, artigos, 
trabalhos e outras publicações efetuadas, para aumentar a sua credibilização e divulgação.
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14. Possibilidade de revisão da organização académica departamental, tendo em consideração a recente 
promulgação do DL 249/2015.
15. Possibilidade de aprofundamento da revisão do ensino linguístico, tendo em consideração a revisão de 
2013 e os resultados já identificados após a inserção das provas de seleção linguística, adaptando este 
ensino às especificidades profissionais e a sua harmonização em todos os ciclos de estudos.

8.1.3. Opportunities 
1. The MA is the only school of higher education at national level which provides training for the 
Portuguese Army officer;
2. The exchange with foreign counterparts military schools, allows the MA to know and follow the training 
models practiced in allied countries;
3. Promote the hiring of civilian teachers with doctoral degrees in the field of Military Engineering; share 
teachers with other establishments of the University Military Institute;
4. Promote obtaining doctoral degrees to military teachers; promote the certification of military teachers 
(without a doctoral degree) as experts;
5. Existence of mobility protocols with counterpart international institutions (ERASMUS+ program);
6. Introduce evaluation criteria in the financing proposals of CINAMIL projects, in addition to scientific 
merit, promote the work of multidisciplinary teams;
7. Adopt an e-learning platform, possibly in the context of the IUM, harmonized in terms of features, while 
benefiting from any economies of scale;
8. Adopt an information system for integrated academic management, possibly in the context of the IUM, 
harmonized in terms of functionality and simultaneously benefiting from any economies of scale;
9. Promote the frequency of educational short courses for teachers Its objective work skills and explore the 
model teaching Bologna; promote the allocation of school time in UC for carrying out projects and 
independent work by students;
10. To promote the realization of laboratory work in UC, as well as carrying out extra-curricular, multi-
disciplinary projects that promote the development of skills in the respective scientific area;
11. Acquire upgraded computer equipment for staff and equip laboratories; increase the availability of wifi 
open so the campus of MA; adhere to the eduroam program for the safe sharing of Internet access between 
the community of scholars and researchers; increase access to online libraries;
12. Increased research related to the scientific area of   each study cycle, as well as the inherent publication 
of knowledge and results produced at national and international level;
13. Increased loading in scientific production repositories, such as Scientific Open Access Repository 
Portuguese (unless otherwise indicated), theses, articles, papers and other publications made to increase 
its credibility and dissemination.
14. Future scientific department organization review, taking into account the new 249/2015 decree.
15. Language teaching enhanced review, considering skills required and previous reviews, but also the 
recent introduction of english selection criteria admission tests, aiming to adjust and harmonize the 
language curriculum to operational requirements.

8.1.4. Constrangimentos 
1. Inexistência de um Sistema Integrado de Gestão Académica, compensado pela existência de sistemas 
diversos, estando em fase de aquisição um novo sistema produzido pela Força Aérea em parceria com a 
Academia da Força Aérea;
2. A elevada carga horária exigida no ciclo de estudos, em consequência da formação militar concorrente 
com a formação académica confere dificuldades acrescidas na gestão do tempo dos alunos;
3. Reduzido número de oficiais qualificados do quadro de pessoal da Arma de Engenharia Militar que 
assegurem o reforço e renovação dos docentes militares na AM;
4. Escassez de docentes doutorados e especialistas do quadro da AM na área científica predominante o 
que condiciona o acesso a programas de intercâmbio para visitas de longa duração;
5. Elevado empenhamento dos docentes em atividades de gestão académica e de ensino;
6. Escassez de financiamento disponível na AM para este tipo de atividade; necessidade de harmonizar 
requisitos intra AM /extra IUM;
7. Escassez de pessoal nos quadros de nível intermédio para suporte às atividades de organização interna 
e mecanismos de garantia da qualidade; dificuldades impostas pela conjuntura económico-financeira atual 
do país à contratação de pessoal;
8. A redução do financiamento público que dificulta a manutenção, a reparação e a aquisição de 
equipamentos, a renovação de espaços e a aquisição de consumíveis; dispersão das instalações da AM 
(Sede e Aquartelamento da Amadora) que obriga à dispersão de recursos humanos e materiais; peso da 
burocracia e dos processos de aquisição no Exército;
9. A disponibilidade de tempo exigida pelos paradigmas de ensino no modelo Bolonha, que pressupõem a 
aquisição de competências centrada na realização de trabalho autónomo de investigação e pesquisa, bem 
como a realização/concretização de projetos experimentais.

8.1.4. Threats 
1. Existence of an Integrated System of Academic Management, offset by the existence of several systems 
and is being acquired at a new system produced by the Air Force in partnership with the Air Force 
Academy;
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2. The high workload required in the course of study as a result of competing military training with 
academic education gives greater difficulties in students' time management;
3. Reduced number of qualified officials of Military Engineering staff to ensure the strengthening and 
renewal of military teachers in MA;
4. Shortage of teachers and doctorates of MA frame experts in the predominant scientific area which 
conditions access to exchange programs for long-term visits;
5. High commitment of teachers in academic management and teaching activities;
6. Financing shortage available in MA for this type of activity; need to harmonize intra requirements MA / 
extra IUM;
7. Understaffed in middle-level cadres to support the internal organization of activities and quality 
assurance mechanisms; difficulties posed by the current economic and financial situation of the country to 
the hiring of personnel;
8. The reduction of public funding that hinders the maintenance, repair and purchase of equipment, the 
renovation of spaces and the purchase of consumables; dispersion of the MA facilities (Headquarters at 
Lisbon and Barracks at Amadora) which requires the dispersion of human and material resources; red tape 
and the procurement procedures in the Army;
9. The availability required by educational paradigms in the Bologna Process, which require the acquisition 
of skills centered on the realization of autonomous work of investigation and research, as well as the 
realization / realization of experimental projects

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 
1. Aumento do número de docentes próprios com vista à redução do número de docentes de convénios, 
apoiado em: abertura de concursos para contratação de docentes com doutoramento; incentivo ao 
doutoramento de Oficiais; criação de condições para que os docentes da AM participem na orientação 
destes doutoramentos; apoio na iniciativa da AM para certificação como especialista de Oficiais de 
Engenharia Militar com currículos relevantes; aumento do número de docentes partilhados entre 
estabelecimentos do IUM.
2. Aumento do tempo de inamovibilidade dos docentes militares com doutoramento, promovendo períodos 
mínimos de colocação na AM de 5 anos.
3. Promoção da investigação relacionada com a área cientifica do ciclo de estudo, assim como a inerente 
publicação do conhecimento e dos resultados produzidos, a nível nacional e internacional.
4. Aquisição de equipamentos/materiais e incremento das capacidades dos laboratórios (experimentais e 
computacionais).
5. Sem prejuízo da autonomia técnico-científica do docente, promoção do empenhamento de especialistas 
de Engenharia Militar (propondo temas, supervisão conjunta e/ou discussão de trabalhos).
6. Atualização da plataforma de e-learning com funcionalidades melhoradas de gestão das UC e de auto-
aprendizagem.
7. Implementação de um sistema de informação para gestão académica focado na automatização de 
processos e disponibilização da informação.
8. Promoção da realização de projetos de investigação interdisciplinares desenvolvidos em cooperação 
por docentes da AM.
9. Promoção da frequência de cursos de formação pedagógica pelos docentes da AM.
10. Aumento do efetivo de pessoal de apoio técnico-laboratorial.
11. Rever a organização departamental em linha com o DL 249/2015.
12. Prever a revisão do ensino linguístico considerando a necessidade de adaptação e harmonização ao 
desempenho operacional.

9.1.1. Improvement measure 
1. Increase the number of teachers themselves to reduce the number of arrangements of teachers, 
supported by: tender for hiring teachers with doctorate; encouraging doctoral Officers; creating conditions 
for teachers AM participate in the orientation of these doctorates; support in the AM initiative for 
certification as a specialist of Military Engineering Officers with relevant curricula; increase the number of 
teachers shared between IUM accommodation.
2. Increase the time of tenure of military faculty with doctoral, promoting minimum periods of placement in 
the AM 5 years.
3. Promotion of research related to the scientific area of   the course of study, as well as the inherent 
publication of knowledge and results produced at national and international level.
4. Acquisition of equipment / materials and increase the capacity of laboratories (experimental and 
computational).
5. Subject to technical and scientific autonomy of teachers, promoting the commitment of Military 
Engineering experts (proposing topics, joint supervision and / or mailing work).
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6. Update the e-learning platform with improved features of the UC management and self-learning.
7. Implementation of an information system for academic management focused on process automation and 
availability of information.
8. Promotion of conducting interdisciplinary research projects developed in cooperation by teachers AM.
9. Promoting the frequency of teacher training courses for teachers of AM.
10. Increase the effective technical and laboratory support staff.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta (2 anos):
1. Aumento do número de docentes próprios.
2. Aumento do tempo de inamovibilidade dos docentes militares com doutoramento.
3. Promoção e publicação da investigação relacionada com a área científica do ciclo de estudo.
4. Aquisição de equipamentos/materiais e incremento das capacidades dos laboratórios.
11. Rever a organização departamental em linha com o DL 249/2015.

Média (4 anos):
5. Promoção do empenhamento de especialistas de Engenharia Militar (propondo temas, supervisão 
conjunta e/ou discussão de trabalhos).
6. Atualização e melhoria da plataforma de e-learning.
7. Implementação de um sistema de informação para gestão académica.
8. Promoção de projetos de investigação interdisciplinares por docentes da AM.
9. Promoção da frequência de cursos de formação pedagógica pelos docentes da AM.
10. Aumento do efetivo de pessoal de apoio técnico-laboratorial.
12. Rever o ensino linguístico para harmonização e adaptação ao desempenho operacional

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
High (2 years):
1. Increase the number of own faculty teachers.
2. Increase the time of tenure of military faculty with PhD.
3. Increase research and publications related to the scientific area of   the course of study.
4. Acquisition of equipment / materials and increase the capacity of laboratories.
10. Review scientific department organization in line with 249/2015 decree.

Medium (4 years):
5. Involvement of experts of Military Engineering (proposing topics, joint supervision and / or mailing 
work).
6. Update and improve e-learning platform.
7. Implementation of an information system for academic management.
8. Promotion of interdisciplinary research projects by MA teachers.
9. Promoting the frequency of teacher training courses for teachers of MA.
10. Increase the effective technical and laboratory support staff.
12. Language teaching enhanced review, for operational requirements adjustment and harmonization 
needs.

9.1.3. Indicadores de implementação 
1. Aumento do número de docentes próprios, com diminuição do número de docentes de convénios, e 
incentivo ao doutoramento por Oficiais, nos primeiros 2 anos.
2. Aumento do tempo de inamovibilidade dos docentes militares com doutoramento para 5 anos, com 
implementação nos próximos 2 anos.
3. Aumento do número de projetos apresentados a financiamento relacionados com a área científica do 
ciclo de estudos que promovam o doutoramento de oficiais.
4. Aquisição de equipamentos e consumíveis de laboratório.
5. Aumento do empenhamento de especialista de Engenharia Militar em colaboração.
6. Aumento do nível de satisfação na utilização da plataforma de e-learning.
7. Alocação de 1 técnico laboratorial e 1 assistente administrativo.
8. Rever organização departamental até Abril 2016.
9. Considerar a revisão do ensino linguístico antes do início do ano letivo 2016/2017.

9.1.3. Implementation indicators 
1. Increase the number of teachers themselves, with decrease in the number of arrangements of teachers, 
and encouraging doctorate by officials in the first two years.
2. Increased tenure time of military faculty with PhD for five years, with implementation over the next two 
years.
3. Increase the number of projects submitted for funding related to the scientific area of the course of 
study that promote doctoral officers.
4. Acquisition of laboratory equipment and consumables.
5. Increase the commitment of specialist Military Engineering in collaboration.
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6. Increase the level of satisfaction in using the e-learning platform.
7. Allocation of one laboratory technician and one administrative assistant.
8. Review scientific department organization NLT April 2016.
9. Consider review of 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 
<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 Engenharia Militar

10.1.2.1. Study programme:
Master in Military Engineering 

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 Engenharia Militar

10.2.1. Study programme:
Master in Military Engineering 
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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>

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):
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<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>

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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