ACEF/1213/23872 — Guião para a autoavaliação
Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora:
Escola Superior Gallaecia
A1.a. Outras Instituições de Ensino Superior / Entidades Instituidoras:
A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior Gallaecia
A3. Ciclo de estudos:
Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo
A3. Study cycle:
Integrated master Study Cycle in Architecture and Urban Design
A4. Grau:
Mestre (MI)
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Aviso 20747/2009 DR, 2ª Série, nº 222, 16 de Novembro 2009
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Desenho e Projecto de Arquitectura
A6. Main scientific area of the study cycle:
Drawing and Architectural Design
A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF):
581
A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF), se aplicável:
580
A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de
16 de Março (CNAEF), se aplicável:
220
A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
300
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL74/2006, de 26 de Março):
5 Anos/ 10 Semestres
A9. Duration of the study cycle (art.º 3 DL74/2006, March 26th):
5 Years / 10 Semesters
A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
50
A11. Condições de acesso e ingresso:
De acordo com o disposto nos artigos 7.º e 14.º do DecretoLei nº 74/2006, de 24 de Março, podem candidatarse ao
acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de Mestrado Integrado:
 Titulares do 12º ano de escolaridade. Classificação mínima de 95 pontos (0/200) numa das seguintes provas:

Matemática, Geometria Descritiva e História da Cultura e das Artes.
São ainda admitidos candidatos através dos Regimes Especiais, dos Concursos Especiais de Acesso ou dos Regimes
de Reingresso, Mudança de Curso e Transferência.
A11. Entry Requirements:
In accordance with the articles 7 and 14 of DecreeLaw n. 74/2006 of March 24th, may apply for admission to studies
leading to the master’s degree:
 Holders of the 12th year of schooling. Minimum classification of 95 points (0/200) in one of the following exams:
Mathematics, Descriptive Geometry, History of Culture and Arts.
Candidates may also be admitted through Special Conditions, Special Competitions for Access or the Regimes de
Readmission, Change of Course and Transference.

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

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (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 cycle (if applicable)
Opções/Ramos/... (se aplicável):

Options/Branches/... (if applicable):

n.a.

n.a.

A13. Estrutura curricular
Mapa I  n.a.
A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo
A13.1. Study Cycle:
Integrated master Study Cycle in Architecture and Urban Design
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
n.a.
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
n.a.

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 Optativos / Optional ECTS*

Desenho e Projecto de Arquitectura
Tecnologias
Humanísticas
Ferramentas de Apoio ao Projecto
Optativas

DPA
TEC
HUM
FAP
OPT

172
68
42
12
6

0
0
0
0
0

(5 Items)

300

0

A14. Plano de estudos
Mapa II  n.a.  1.º Ano / 1.º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo
A14.1. Study Cycle:
Integrated master Study Cycle in Architecture and Urban Design
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
n.a.
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
n.a.
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º Ano / 1.º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 1st Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

Duração /
Área Científica /
Duration
Scientific Area (1)
(2)

Observações
Horas Trabalho / Horas Contacto /
/
ECTS
Working Hours (3) Contact Hours (4)
Observations
(5)

A01  ProjectoAnálise / Architectural Design
DPA
Studio Analysis

Semestral

364

TP:160

13

A02  Desenho I / Drawing I

DPA

Semestral

112

TP:60

4

A03  Geometria / Geometry

DPA

Semestral

56

TP:40

2

Semestral

84

T:40

3

Semestral

84

TP:40

3

Semestral

140

TP:60

5

A04  História do Espaço Arquitectónico /
HUM
History of Architectural Space
A05  Morfologia e Antropologia do Espaço /
HUM
Morphology and Anthropology of Space
A06  Materiais e Análise Construtiva /
TEC
Materials and Constructive Analysis
(6 Items)

Mapa II  n.a.  1.º Ano/ 2.º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo
A14.1. Study Cycle:
Integrated master Study Cycle in Architecture and Urban Design
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
n.a.

Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
n.a.
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º Ano/ 2.º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 2nd Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Duração / Horas Trabalho /
Horas Contacto /
Scientific Area (1) Duration (2) Working Hours (3) Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

A07  ProjectoConceito / Architectural
Design Studio  Housing

DPA

Semestral

364

TP:160

13

A08  Desenho II / Drawing II

DPA

Semestral

112

TP:60

4

FAP

Semestral

112

TP:60

4

HUM

Semestral

84

T:40

3

HUM

Semestral

84

T:40

3

TEC

Semestral

84

TP:40

3

A09  Simulação e Modelação Espacial I /
Simulation and Spatial Modelling I
A10  História da Habitação / History of
Housing
A11  Teoria da Arquitectura I /Theory of
Architecture I
A12  História da Construção / History of
Construction
(6 Items)

Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory

Mapa II  n.a.  2.º Ano / 3.º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo
A14.1. Study Cycle:
Integrated master Study Cycle in Architecture and Urban Design
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
n.a.
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
n.a.
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º Ano / 3.º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 3rd Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

Duração /
Área Científica /
Duration
Scientific Area (1)
(2)

Horas Trabalho /
Horas Contacto /
Working Hours (3) Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

A13  ProjectoHabitáculo / Architectural
Design Studio  Community Housing

DPA

Semestral

364

TP:160

13

A14  Desenho III / Drawing III

DPA

Semestral

112

TP:60

4

A15  Simulação e Modelação Espacial II /
FAP
Simulation and Spatial Modelling II

Semestral

112

TP:60

4

Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory

A16  História da Arquitectura Monumental HUM
/ History of Monumental Architecture
A17  Sistemas Construtivos / Constructive
TEC
Systems

Semestral

84

T:40

3

Semetsral

84

TP:40

3

A18  Estática / Statics

Semestral

84

TP:60

3

TEC

Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory

(6 Items)

Mapa II  n.a.  2.º Ano / 4.º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo
A14.1. Study Cycle:
Integrated master Study Cycle in Architecture and Urban Design
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
n.a.
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
n.a.
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º Ano / 4.º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 4th Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

Duração /
Área Científica /
Duration
Scientific Area (1)
(2)

Observações
Horas Trabalho / Horas Contacto /
/
ECTS
Working Hours (3) Contact Hours (4)
Observations
(5)

A19  ProjectoHabitar Comunidade /
Architectural Design Studio  Community
Housing

DPA

Semestral

364

TP:160

13

A20  Desenho IV / Drawing IV

DPA

Semestral

112

TP:60

4

FAP

Semestral

112

TP:60

4

HUM

Semestral

84

T:40

3

TEC

Semestral

84

TP:40

3

TEC

Semestral

84

TP:60

3

A21  Simulação e Modelação Espacial III /
Simulation and Spatial Modelling III
A22  Teoria da Arquitectura II / Theory of
Architecture II
A23  Conforto Ambiental /Environmental
Comfort
A24  Estruturas / Structures
(6 Items)

Mapa II  n.a.  3.º Ano / 5.º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo
A14.1. Study Cycle:
Integrated master Study Cycle in Architecture and Urban Design
A14.2. Grau:
Mestre (MI)

Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
n.a.
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
n.a.
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3.º Ano / 5.º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year / 5th Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Observações
Área Científica / Duração / Horas Trabalho / Horas Contacto /
/
Scientific Area Duration Working Hours Contact Hours
ECTS
Observations
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Unidades Curriculares / Curricular Units

A25  ProjectoEquipamento e Espaço Público /
Architectural Design Studio  Equipment and Public DPA
Space
A26  História da Arquitectura Contemporânea /
HUM
History of Contemporary Architecture

Semestral 364

TP:160

13

Semestral 84

T:40

3

A27  Geografia / Geography

HUM

Semestral 84

T:40

3

A28  Tecnologias da Construção / Building
Technologies

TEC

Semestral 112

TP:60

4

A29  Instalações Hidraúlicas / Hydraulic Systems

TEC

Semestral 84

TP:40

3

TEC

Semestral 112

TP:60

4

A30  Arquitectura Ecológica / Ecological
Architecture
(6 Items)

Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory

Mapa II  n.a.  3.º Ano / 6.º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo
A14.1. Study Cycle:
Integrated master Study Cycle in Architecture and Urban Design
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
n.a.
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
n.a.
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3.º Ano / 6.º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year / 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)

Observações
Horas Contacto /
/
ECTS
Contact Hours (4)
Observations
(5)

A31  Projecto Integrado / Integrated
Architectural Design Studio
A32  História da Arquitectura Peninsular /
History of Peninsular Architecture

DPA

Semestral

420

TP:240

15

HUM

Semestral

56

T:40

2

A33  Sociologia / Sociology

HUM

Semestral

56

T:40

2

A34  Construções / Construction

TEC

Semestral

112

TP:60

4

A35  InfraEstruturas / Infrastructures

TEC

Semestral

84

TP:40

3

Semestral

112

TP:60

4

A36  Gestão Energética e Térmica de Edifícios
TEC
/ Management of Thermal Energy in Buildings
(6 Items)

Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory

Mapa II  n.a.  4.º Ano / 7.º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo
A14.1. Study Cycle:
Integrated master Study Cycle in Architecture and Urban Design
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
n.a.
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
n.a.
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4.º Ano / 7.º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th Year / 7th Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units
A37  Projecto  Urbanismo / Architectural
Design Studio  Urban Design
A38  História da Cidade / History of the
City
A39  Teoria Urbanística / Urban Design
Theory
A40  Planeamento e Gestão Urbanística
/ Urban Planning and Management
A41  Optativa / Optional

Área Científica /
Duração / Horas Trabalho /
Horas Contacto /
Scientific Area (1) Duration (2) Working Hours (3) Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

DPA

Semestral

420

TP:240

15

HUM

Semestral

84

T:40

3

HUM

Semestral

84

T:40

3

TEC

Semestral

168

TP:80

6

OPT

Semestral

84

T:40

3

(5 Items)

Mapa II  n.a.  4.º Ano / 8.º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo
A14.1. Study Cycle:
Integrated master Study Cycle in Architecture and Urban Design

Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory

A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
n.a.
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
n.a.
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4.º Ano / 8.º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th Year / 8th Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units
A42  Projecto  Património/ Architectural Design
Studio  Heritage
A45  Diagnóstico e Tecnologias de Conservação e
Restauro / Diagnosis and tecnologies of Conservation
and Restoration
A43  História e Teoria da Conservação e Restauro /
History and Theory of Conservation and Restoration
A44  Legislação e Protecção Patrimonial / Heritage
Protection and Legislation
A46  Optativa/ Optional

Observações
Área Científica Duração / Horas Trabalho Horas Contacto
/
/ Scientific
Duration / Working Hours / Contact Hours ECTS
Observations
Area (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
DPA

Semestral 420

TP:240

15

Obrigatória /
Compulsory

TEC

Semestral 168

TP:80

6

Obrigatória /
Compulsory

HUM

Semestral 84

T:40

3

HUM

Semestral 84

T:40

3

OPT

Semestral 84

T:40

3

Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory

(5 Items)

Mapa II  n.a.  5.º Ano / 9.º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo
A14.1. Study Cycle:
Integrated master Study Cycle in Architecture and Urban Design
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
n.a.
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
n.a.
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5.º Ano / 9.º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th Year / 9th Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

Área Científica Duração / Horas Trabalho Horas Contacto ECTS Observações
/ Scientific
Duration / Working
/ Contact Hours
/

Area (1)

(2)

A47  Projecto  Coordenação Geral / Architectural
Design Studio  General Coordination

DPA

Semestral 448

TP:240

16

A48  Legislação e Deontologia / Legislation and Ethics

TEC

Semestral 84

T:40

3

TEC

Semestral 308

T:80; PL:160

11

A49  Gestão e Planeamento de Projeto e Obra /
Management and Planning in Architectural Design
Studio and Construction Site
(3 Items)

Hours (3)

(4)

Observations
(5)
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory

Mapa II  n.a.  5.º Ano / 10.º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo
A14.1. Study Cycle:
Integrated master Study Cycle in Architecture and Urban Design
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
n.a.
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
n.a.
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5.º Ano / 10.º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th Year / 10th Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Duração / Horas Trabalho /
Horas Contacto /
Scientific Area (1) Duration (2) Working Hours (3) Contact Hours (4)

A50  ProjectoDissertação / Architectural
DPA
Design Studio  Master Dissertation
A51  Metodologias de Investigação /
HUM
Research Methodologies
(2 Items)

Observações /
ECTS Observations
(5)

Semestral

784

TP:100; OT:100

28

Semestral

56

T:20

2

Obrigatória /
Compulsory
Obrigatória /
Compulsory

Perguntas A15 a A16
A15. Regime de funcionamento:
Diurno
A15.1. Se outro, especifique:
n.a.
A15.1. If other, specify:
n.a.
A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es) deve(m)
ser apresentada(s) no Mapa VIII)
Diretor: David Manuel Leite dos Santos Viana e ViceDiretor: Gilberto Jorge Carreira Duarte Carlos

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
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
<sem resposta>
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
<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 efectivo dos seus estudantes no período
de estágio e/ou formação em serviço.
A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos estágios
e períodos de formação em serviço.
<sem resposta>
A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the inservice training periods.
<no answer>

A17.4. Orientadores cooperantes
A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar os
estudantes (PDF, máx. 100kB).
A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar os
estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção 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 cycles)
Nome / Instituição ou estabelecimento a
Name
que pertence / Institution

<sem resposta>

Pergunta A18 e A19
A18. Observações:
<sem resposta>

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional /
Professional Qualifications

Nº de anos de serviço / No
of working years

A18. Observations:
<no answer>
A19. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa
A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa?
Não

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
Permitir ao estudante uma perspetiva global e equilibrada do âmbito de intervenção do arquiteto, no quadro da
exigência e evolução do mercado de trabalho, através da valorização da especificidade de cada território, de contextos
culturais e domínios científicos, cumprindo as seguintes premissas:
 Formar profissionais responsáveis, que participem ativamente na produção arquitetónica e urbana, refletindo e
projetando, e tendo presente valores éticos próprios da condição humana.
 Transmitir conhecimentos, competências, métodos e processos necessários ao exercício autónomo da Arquitetura e
Urbanismo.
 Contribuir para a compreensão do fenómeno arquitetónico e urbano, nas suas múltiplas dimensões, estruturados na
crítica fundamentada;
 Desenvolver estratégias para o desenho, representação, apresentação e comunicação de projetos no universo
específico da Arquitetura e Urbanismo, adequandoos aos seus contextos e intervenientes.
1.1. Study cycle's generic objectives.
To provide the student with a balanced and global perspective of the architect’s purview of action, as part of the
requirement and evolution of the labour market, by enhancing the specificity of each territory, of cultural contexts and
scientific fields, in compliance with the following assumptions:
 To train responsible professionals that take part actively in architectural and urban production, reflecting, projecting
and bearing in mind, the ethical values befitting the human condition.
 To convey knowledge, skills, methods and processes necessary for the independent exercise of the Architecture and
the Urban Design.
 To contribute to the understanding of architectural and urban phenomena, considering their multiple dimensions and
structured on substantiate critic;
 To develop strategies for drawing, representation, presentation and communication of projects in the specific
universe of Architecture and Urban design, and adapting them to their contexts and actors.
1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
Os objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos enquadramse com a missão e a estratégia da instituição, na
medida em que a Escola Superior Gallaecia (ESG) foi instituída visando a difusão e produção de conhecimento com um
acentuado pendor humanista. As competências desenvolvidas no âmbito da Arquitetura e Urbanismo estruturamse
nas artes, na ciência, na tecnologia e na cultura, aprofundadas na docência e na investigação. A instituição privilegia o
intercâmbio entre os vários ramos do saber, ao serviço da identidade cultural lusófona consubstanciada na
comunidade nacional e internacional. A ESG enfoca toda e qualquer atividade que desenvolve, da qual se destaca o
ensino universitário, a partir da seguinte correlação de valores:
 Cultura do conhecimento enquanto bem em si mesmo, consolidado no quadro do respeito pela dignidade humana.
 Cultura da excelência pedagógica, científica e técnica.
 Cultura interna de desenvolvimento de competências interpessoais.
 Cultura externa de apoio à comunidade e ao desenvolvimento do saber interdisciplinar e interinstitucional.
O ciclo de estudos do Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo organizase de modo convergente com estas
premissas, em que os objetivos definidos para o ciclo de estudos  de que o ponto precedente apenas constitui súmula
 adequamse de forma concertada com estratégia da instituição, expressos no primeiro e segundo artigo dos seus
estatutos, e que se apresentam de seguida:
a) Nas áreas especializadas em que ministra ensino, formando licenciados e mestres, devidamente preparados
cultural, científica, técnica e profissionalmente, para a participação no desenvolvimento da sociedade, conscientes das
respetivas responsabilidades cívicas e deontológicas.
b) Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação, visando o desenvolvimento da arte, da ciência e da tecnologia, a

análise das actividades industriais, comerciais e de comunicação ligadas ao património, nomeadamente em questões
de ambiente, à criação e difusão de cultura, desse modo procurando desenvolver o entendimento do homem e a sua
integração social e profissional no meio em que vive.
c) Promover a divulgação de conhecimentos científicos, técnicos e profissionais, da teoria à prática, nas áreas de
ensino e investigação desenvolvidas na ESG.
d) Apoiar a formação cultural e profissional dos estudantes, dos licenciados e dos mestres pela promoção de formas
adequadas de extensão cultural.
A coerência verificase no reflexo que se faz sentir nos propósitos gerais do ciclo de estudos ao nível da estratégia da
instituição e no modo como os objetivos gerais do Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo incorporam as
linhas orientadoras que instituem a Escola Superior Gallaecia.
1.2. Coherence of the study cycle's objectives and the institution's mission and strategy.
The overarching aims set for the study cycle meet the mission and strategy of the institution, to the extent that
Gallaecia (ESG) was established with the aim of producing and disseminating knowledge. The skills developed in the
Architecture and Urban Design study cycle are structured within the arts, the science, the technology and culture, in
depth teaching and research. The institution focuses on the exchange between the various branches of knowledge
within the Lusophone cultural identity embodied in national and international communities. In the framework of the
institution's activities, the university education stands out, from the following correlation of values:
 Culture of knowledge consolidated in the framework of the respect for human dignity.
 Culture of pedagogical, scientific and technical excellence.
 Internal culture for development of interpersonal skills.
 External culture to support the community and the development of interinstitutional and interdisciplinary knowledge.
The Integrated Master in Architecture and Urban Design was organized in a convergent manner with these premises, in
which the objectives set for the study cycle – of which the preceding point is only an outline – are suited up
accordingly with the institution’s strategy, uttered in the first and second articles of its statutes, and which are
presented below:
a) In its specialized areas of education, training undergraduates and graduates, suitably prepared in cultural, scientific,
technical and professional spheres to participate in the development of society, and aware of their respective civic and
ethics liabilities.
b) To encourage research towards the development of art, science and technology, the analysis of industrial,
commercial and communication activities related to heritage, especially in matters of the environment, the creation and
dissemination of culture, and thus trying to develop the understanding of man and his social and professional
integration in the compelling environment.
c) To foster the dissemination of scientific, technical and professional awareness, from theory to practice in the
teaching and research fields developed at ESG.
d) To support the cultural and professional training of students, undergraduates and graduates by promoting
appropriate forms of cultural extension.
The consistency and coherence is reflected of the study cycle general purposes at the institution's strategy level; and
how the overall goals of the Integrated Master in Architecture and Urban Design incorporates the established
guidelines of ESG.
1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos são expostos ao corpo docente através das reuniões de
coordenação de curso, nomeadamente na reunião que antecede a abertura do ano letivo. Este documento é enviado
como anexo na correspondência interna ou através do seu upload direto na plataforma SIGE de forma a permitir o seu
acesso permanente.
Os objetivos são comunicados aos estudantes na sessão solene de abertura de ano letivo, pelo Diretor de Curso, como
enquadramento e introdução da exposição dos resultados mais representativos dos anos transatos. São apresentados
nos anuários de 201011 (http://www.esg.pt/anuario1011 ), 201112 (http://www.esg.pt/anuario1112 ) e no catálogo de
trabalhos (http://www.esg.pt/velhatuinova). Os objetivos gerais, e específicos, são abordados nas reuniões de
Conselho Pedagógico, como verificação de estratégias pedagógicas. Os objetivos encontramse acessíveis através do
site, integrados na informação referente ao respetivo ciclo de estudos.
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.
The overarching objectives set for the study cycle are exposed to faculty through coordination meetings, particularly at
the general meeting preceding the opening of each academic year. It is also presented on the yearbooks of 201011
(http://www.esg.pt/anuario1011), 201112 (http://www.esg.pt/anuario1112), and in the works catalogue
(http://www.esg.pt/velhatuinova). These objectives are communicated to students in the solemn opening of the
academic year by the Director of the study cycle, as framework and introduction to the most representative outcomes
of previous academic years. This presentation is subsequently made available on the Institution’s website, or issued on
publications dedicated to the referred synthesis. The general and specific goals are also discussed in the meetings of
the Pedagogical Committee, as a way of verifying the pedagogical strategies discussed. The goals are accessible on
the website, integrated into the information regarding the study cycle.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade
2.1 Organização Interna
2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão e
actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.
A ESG tem na FCO/ Fundação Convento da Orada a sua entidade instituidora. A ESG possui uma estrutura orgânica
com três órgãos colegiais: 1) Conselho de Direção, 2) Conselho Científico, 3) Conselho Pedagógico. Diretamente
ligadas ao Conselho de Direção estão as Direções de Curso, cada integra um Diretor e um Vice Diretor.
A proposta de ciclo de estudos é realizada pela Direção de Curso e pelo Conselho de Direção. É depois avaliada em
Conselho Científico. Quando aprovada, é ratificada em Conselho de Administração da FCO, entidade instituidora, que
submete a proposta à DGES. A revisão e atualização dos conteúdos programáticos são realizadas pela Direção de
Curso, em estreita comunicação com o Conselho de Direção e com o apoio dos docentes do curso. A proposta é
depois avaliada e aprovada em Conselho Científico.
A distribuição do serviço docente é realizada conjuntamente pelo Conselho de Direção e a Direção do Ciclo de
Estudos, com o apoio dos Serviços Académicos.
2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study cycle, including its approval, the syllabus
revision and updating, and the allocation of academic service.
The FCO/Foundation Convento da Orada is the founding entity of ESG. ESG has an organic structure with three
collegiate bodies: 1) Board of Directors, 2) Scientific Committee, 3) Pedagogical Committee. Directly related to the
Board of Directors are the Directorates of Courses, each including a Director and a ViceDirector.
The study cycle proposal was prepared by the Directorate and the Board of Directors. It was then evaluated by the
Scientific Committee. Once approved, it is ratified by the Administration Board of the FCO, and it was finally sent to
DGES for approval. The revision and updating of the syllabus are conducted by the Directorate of the course, in close
communication with the Board of Directors, and the support of the faculty of the study cycle. It is then assessed and
ratified by the Scientific Committee.
The allocation of academic service is held jointly by the Board of Directors and the Course Directorate, with the support
of the Academic Services.
2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que
afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.
A ESG procura o envolvimento dos docentes e estudantes para melhorar continuamente o processo de
ensino/aprendizagem. Docentes e estudantes são ouvidos no Conselho Pedagógico através dos seus representantes
eleitos, e no Conselho Científico através do Diretor de Curso, que se reúne mensalmente com os estudantes. Nas
reuniões de coordenação do ciclo de estudos e das áreas científicas, os docentes reportam situações
dúbias/problemáticas e abordam possíveis soluções. Semestralmente os estudantes realizam inquéritos sobre o
desempenho docente e as unidades curriculares. Os docentes realizam autoavaliação semestral e anual ao ciclo de
estudos. A Direção da ESG reúne mensalmente com os representantes dos estudantes. Quando se detetam
constrangimentos, por meio dos inquéritos ou reuniões, a Direção de Curso reúne com docentes e estudantes, sendo
os resultados destas reuniões integrados nas tomadas de decisão da Direção de Curso e do Conselho de Direção.
2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decisionmaking processes that have an
influence on the teaching/learning process, including its quality.
ESG aims to involve the faculty and students, in order to continually improve the teachinglearning process. Those are
heard at the Pedagogical Committee through their elected representatives, and the Scientific Committee through the
Directorate of the Course, which meets monthly with students. Along with coordination meetings of the study cycle and
scientific areas’ meetings, the academic staff reports dubious situations / problems and discuss possible solutions.
Every semester students conduct surveys on the performance of the faculty and the curricular units taught. Faculty
also carries out biannual selfassessment surveys, and annually to the study cycle. The Board of Directors meets
monthly with the students’ representatives. When sensing constraints through surveys or meetings, the Course
Directorate meets with faculty and students, and the results of these meetings are considered in decisionmaking
processes of the Course Directorate and the Board of Directors.

2.2. Garantia da Qualidade
2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
A ESG encontrase a implementar o Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), estruturado em torno da
informação resultante dos indicadores estabelecidos:
1) Sobre a gestão da escola e os serviços, através de inquéritos realizados por docentes, estudantes e funcionários;
2) Dos docentes, através de inquéritos de autoavaliação e de avaliação ao ciclo de estudos;
3) Do trabalho da Direção de Curso: relatórios, reuniões de coordenação e ações corretivas, reuniões das áreas
científicas e reuniões horizontais de semestre, avaliação de propostas de dissertação, análise da informação coletada
pelos docentes e estudantes, visando a implementação de ações de melhoria;
4) Dos estudantes, o que engloba as notas das diferentes fases de avaliação, inquéritos intercalares e finais às
unidades curriculares, ao desempenho docente; e à empregabilidade;
5) Do Centro de Investigação;
6) Das relações externas da ESG (regionais, nacionais e internacionais);
7) Da formação dos colaboradores da ESG.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study cycle.
ESG is presently implementing the System for Internal Quality Assurance (SIGQ), structured around information
gathered by established indicators:
1) On the management of the school and its services, through surveys conducted by faculty, students and staff;
2) Of the teachers, through surveys of selfassessment and evaluation of the course;
3) The work of the Course Directorate: reports, coordination meetings and corrective actions, meetings of the scientific
areas and meetings of horizontal coordination of the semester, dissertation proposals, analysis of information collected
by faculty and students, regarding the implementation of improvement actions;
4) Of the students, this includes the grades of different phases, interim and final surveys on the courses and faculty
performance, and employability;
5) Of the Research Centre;
6) From the external relations of ESG (regional, national and international);
7) Of the training of ESG’s employees.
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na instituição.
Diretor Académico e da Qualidade e VicePresidente do Conselho de Direção  Professor Doutor Designer José Vicente.
Diretor Académico tem como funções: coordenar os processos de estabelecimento dos calendários e horários
académicos dos ciclos de estudos, coordenar os processos de pedidos de revisão de notas, coordenar os processos
de equivalência e transferência institucional e coordenar os processos de creditação de formação e experiência
profissional.
Diretor da Qualidade tem a seu cargo: Direção do Departamento da Qualidade, que inclui desenvolver, implementar e
monitorizar o processo de garantia de qualidade, em todas as suas dimensões, e em estreita colaboração com o
Conselho de Direção da Escola e as Direções dos Ciclos de Estudos, nomeadamente para a aplicação de medidas
corretivas. É também responsável e coordenador da realização e implementação do Manual da Qualidade na ESG.
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
Professor Designer José Vicente, Academic and Quality Director, and VicePresident of the Board of Directors.
As Academic Director he is in charge of: coordinating the establishment of academic calendars and timetables,
coordinating the procedures for grades revision requests, coordinating procedures for equivalence and institutional
transfers, and coordination of procedures for the accreditation of training and professional experience.
As Quality Director, he is responsible for: managing the Quality Department, which includes the development,
implementation and monitoring of the process of quality assurance in all its dimensions, and in close collaboration
with the Board of Directors and the Directorates of the Study Cycles, particularly for the application of corrective
measures. He is also responsible and coordinator of the accomplishment and implementation of the Quality
assessment Manual at ESG.
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
No âmbito do SIGQ, existem procedimentos implementados, e em implementação com o intuito de recolha de
informação sobre o ciclo de estudos em termos do processo de ensino/aprendizagem, desempenho pedagógico e
científico e qualidade geral:
1Preenchimento semestral pelos docentes de inquéritos de autoavaliação e de inquéritos de avaliação ao ciclo de
estudos. Esta informação é tratada pela Direção Académica e da Qualidade e avaliada pela Direção do Ciclo de Estudos
e Conselho de Direção da ESG;
2Indicadores decorrentes do trabalho da Direção de Curso, nomeadamente relatórios, reuniões de coordenação e
ações corretivas, reuniões verticais das áreas científicas e reuniões horizontais de semestre, avaliação decorrente das
propostas de dissertação;
3Auscultação dos estudantes através de inquéritos intercalares e de fim de semestre sobre as unidades curriculares e
sobre o desempenho docente, e, no final do curso sobre empregabilidade e grau de satisfação. Análise periódica das
avaliações.
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle.
Concerning the SIGQ, there are implemented procedures and others to be implemented aiming at the gathering of
information on the study cycle, in what the teachinglearning process, the teaching and scientific performance and its
overall quality are concerned:
1Semiannual fulfil of selfassessment surveys and evaluation surveys on the study cycle by the faculty. This
information is handled by the Academic and Quality Directorate, assessed by the Study Cycle Directorate and the
Board of Directors;
2Indicators arising from the work of the Course Directorate, including reports, coordination meetings and corrective
actions, vertical meetings of scientific areas, semester horizontal meetings and evaluation of dissertation proposals;
3Listening to the students through interim and endofsemester surveys on the curricular units and the faculty’s
performance; and, at the end of the study cycle, on employability and level of satisfaction; Assessments periodic
review.
2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade
http://www.esg.pt/index.php/pt/qualidade
2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria.
Os resultados das avaliações são expressos de forma mais objetiva nos relatórios de curso. Estes documentos
sintetizam, relacionam e hierarquizam as considerações derivadas da análise de atas do conselho pedagógico;
resultados dos inquéritos pedagógicos; da participação dos docentes nas reuniões de coordenação de curso; de
coordenação de área científica; e do balanço geral dos valores de avaliação obtidos no respetivo ano letivo. A parte

final do documento é constituída por um conjunto de recomendações de ordem geral e/ou específica, dirigida às
Unidades Curriculares e/ou aos Docentes, cuja implementação é sugerida ao Conselho Científico e de Direção. As
recomendações são redigidas de acordo com a prossecução dos objetivos e estratégias delineados pela Instituição,
variando de natureza e profundidade de acordo com a sua relevância; podendo variar entre a proposta de afastamento
de determinado docente, à sugestão fundamentada para a retificação de enunciado de exercício de avaliação.
2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions.
Evaluation results are more objectively expressed in the study cycle reports. These documents summarize, relate and
prioritize the considerations derived from the analysis of Pedagogical proceedings; outcomes of educational surveys,
the participation of faculty in coordination meetings of the study cycle, or meeting of scientific area coordination; and
the overall balance of the evaluation outcomes obtained in a particular academic year. The final part of the document
consists of a set of general and/or specific recommendations, aiming at the Curricular Units and/or faculty, whose
implementation is suggested to the Scientific Committee and the Board of Directors. The recommendations are worded
based on the achievement of the goals and strategies outlined by the institution, ranging from nature and depth
according to their relevance. It may vary between the removal suggestion of a particular faculty member, and the
reasoned suggestion to modify the assessment exercise.
2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
Nos últimos 5 anos, o Ciclo de Estudos foi submetido a três processos de avaliação de natureza distinta, relevantes
para o seu desenvolvimento consubstanciado e para a sua valorização pedagógica:
1 A aprovação e adequação ao processo de Bolonha do curso, tutelada pela DGES, aprovado a 1 de Setembro de 2008,
por Despacho do DiretorGeral da DGES e publicado no Despacho 25399/2008 do Diário da República, 2.ª Série, N.º 197,
de 10 de Outubro de 2008;
2 Em Março de 2009, a Instituição é auditada pela Inspeção Geral do MCTES, sendo igualmente avaliado o presente
Ciclo de Estudos;
3 Parecer favorável emitido pela Ordem dos Arquitetos, em Abril de 2011, para inclusão deste Ciclo de Estudos na
Diretiva Comunitária 2005/36/CE, para reconhecimento das qualificações profissionais deste Ciclo de Estudos pelos
EstadosMembros da CE.
Assim, constatase a pertinência e qualidade do ciclo de estudos e, da formação ministrada por esta Instituição de
ensino superior.
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
Considering the last 5 years, the study cycle underwent three assessment processes of different nature, relevant to its
sustained development and pedagogical value:
1  The adoption and approval of the study cycle, accordingly to the Bologna process, tutored by DGES. It was
approved on the 1st of September 2008, by Order of the General Director of DGES and published in Order 25399/2008 of
the Official Gazette, 2nd Series, N. 197 of 10th October 2008;
2  In March 2009, the Institution was audited by the General Inspection of MCTES and also was the present cycle of
studies;
3  Consent by the Portuguese Order of Architects, in April 2011, for inclusion of this Study Cycle in the EC Directive
2005/36/EC, for professional recognition of this study cycle by the Member States of the EC.
Thus, it is noted the relevance and quality of this cycle of studies and the training provided by ESG, as higher
education institution.

3. Recursos Materiais e Parcerias
3.1 Recursos materiais
3.1.1 Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios, salas de
computadores, etc.).
Mapa VI. Instalações físicas / Mapa V. Spaces
Tipo de Espaço / Type of space

Área / Area (m2)

Oficinas
2 Salas de Estudo
Salas de Aula  Ensino Teórico/Prático
Arquivos
Associação de Estudantes

15
62
510
18
10

Auditório 1
Auditório 2
Biblioteca
Centro de Informática
Espaços Públicos e de Circulação
Gabinetes de Direção/ Gabinetes de Docentes
Laboratórios de Ensino Prático
Centro de Investigação
Espaço de Exposição
Residência Estudantes e Docentes
Parque de Estacionamento
Reprografia
Sala Convívio/ Bares e Snacks
Salas Reunião
Serviços Administrativos/ Académicos
Sala de Apoio a Projeto

200
48
127
26
186
88
15
30
565
300
800
27
70
21
37
60

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didácticos e
científicos, materiais e TICs).
Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials
Equipamentos e materiais / Equipment and materials

Número / Number

N.º de Postos de Utilização Informática
N.º de Postos disponíveis para os Docentes
Disponibilização de Linhas Wireless
Impressora Multiusos a cores A3 (selfservice)
Ploter a cores (A0)
Máquinas de Corte e Encadernação
Projectores Multimédia
Software Autocad/Revit
Software ArcView
Software Autocad Map 3D
Software Solidworks
Títulos de Publicações da especialidade disponíveis na Biblioteca da ESG
Títulos de Revistas da especialidade disponíveis na Biblioteca da ESG

8
22
2
2
2
5
11
10
10
10
10
4380
48

3.2 Parcerias
3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
A ESG integra desde 2005, a Unesco ChairArquitetura de Terra e Desenvolvimento Sustentável, tem colaboração ativa
no ICOMOSISCEAH, ICOMOSCIAV e é coorganizadora da Rede Mediterra. Como resultado foram coorganizadas 4
workshops internacionais: Portugal, Itália, Marrocos e Argélia, com a participação de docentes e estudantes. A ESG é
InstituiçãoAmiga da Rede IberoAmericana PROTERRA (18 países) com a qual desenvolve atividades e investigação. O
intercâmbio de estudantes e docentes da Universidade Federal de Minas Gerais é um resultado desta parceria, assim
como a investigação no espaço IberoAmericano. A parceria europeia na investigação resultou em atividades de
intercâmbio de docentes e estudantes, dos quais se destacam os Acordos Bilaterais com instituições no âmbito da
Mobilidade Erasmus: Universidad de Florença e de Cagiliri, Itália; Université Catholique de Louvain, Bélgica e Univerzi
v Ljubljani (University of Ljubljana), Eslovénia.
3.2.1 International partnerships within the study cycle.
Since 2005, ESG integrates the UNESCO ChairEarthen Architecture and Sustainable Development, performing an
active collaboration with ICOMOSISCEAH, ICOMOSCIAV, and is coorganizer of the Mediterra Network. As a result, 4
international workshops were coorganized in Portugal, Italy, Morocco and Algeria, with the participation of faculty and
students. ESG is also a Friend Institution of the IberoAmerican Network PROTERRA (18 countries), with which ESG
develops activities and research. The exchange of students and faculty of the Federal University of Minas Gerais
(Brazil) results from this partnership, as well as the research within the IberoAmerican context. The European
partnership in research activities has also developed the mobility of both faculty and students, enabling the
enlargement of Bilateral Agreements within the Erasmus Mobility: Universities of Florence and Cagliari, Italy; Louvain
Catholic University, Belgium and University of Ljubljana, Slovenia.
3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.

Na esfera nacional a Escola Superior Gallaecia colabora com Instituições congéneres, a nível académico, institucional
e científico por meio de atividades e ações conjuntas. Destacamse os protocolos realizados com a Universidade do
Minho e a Universidade de Aveiro. Desenvolvese colaboração com ambas em investigação (projeto SEISMICV
aprovado pelo FCT), em disseminação científica (9th International MasoNry Conference  Universidade do Minho);
coorganizouse o 5º ATP em conjunto com a UA e o 6º ATP com a Universidade de Coimbra; e a 10ª Mesa Redonda de
Primavera “Terra Forma de construir”, com a Universidade do Porto. Colaborase, igualmente, em arguições de
Doutoramento com a Universidade de Aveiro e em coorientações de doutoramento com a Universidade do Minho
(departamento de engenharia).
3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.
At the national level ESG works with counterparts regarding academic, institutional and scientific cooperation to
develop activities and joint actions. Of such collaboration it is important to mention protocols with the University of
Minho and University of Aveiro. ESG develops teamwork and research with both Institutions (project SEISMICV ,
approved by FCT), and scientific dissemination (9th International Masonry Conference  University of Minho); the 5th
ATP was coorganized together with the UA and the 6th ATP with the University of Coimbra; the 10th Spring Roundtable
“Terra Forma de Construir” together with the University of Porto. ESG also collaborates in PhD theses’ external
examinations with the University of Aveiro, and PhDs’ jointsupervision with the University of Minho (engineering
department).
3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
A cooperação interinstitucional é promovida através da realização de atividades conjuntas académicas e científicas, ou
por meio de protocolos. Em Portugal, para o desenvolvimento dos Seminários de Arquitetura de Terra, foram
realizados diversas parcerias de cooperação desde 2003: Associação Centro da Terra (CdT); Direção Geral dos
Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN); Ordem dos Arquitetos Portugueses; Universidade de Aveiro;
Universidade do Porto e a Universidade de Coimbra. Referese ainda a colaboração desenvolvida para candidaturas a
projetos de investigação com o Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto e com a Universidade de
Aveiro, de Coimbra, do Porto e do Minho. Com instituições internacionais desenvolvemse por meio de parcerias ou
protocolos entre membros da Chaire UNESCO, do ICOMOSISCEAH, do ICOMOSCIAV e da Rede IberoAmericana
PROTERRA.
3.2.3 Procedures to promote interinstitutional cooperation within the study cycle.
Interinstitutional cooperation is promoted by joint actions and partnerships to accomplish academic and scientific
activities, or through protocols. In Portugal, for the development of the seminars on Earth Architecture, several
cooperation partnerships were made since 2003: Association Centre of the Earth (CdT), General Directorate of National
Buildings and Monuments (DGEMN), Portuguese Order of Architects, University of Aveiro, University of Porto and
University of Coimbra. It is also important to mention collaboration for research projects applications with the Centre
for African Studies of the University of Porto, as well as the Universities of Aveiro, Coimbra, Porto and Minho. With
international institutions it is accomplished through partnerships or protocols between members of the Chaire
UNESCO, ICOMOSISCEAH, ICOMOSCIAV and the IberoAmerican network PROTERRA.
3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
A ESG colabora com distintas entidades para a inserção dos diplomados em Arquitetura e Urbanismo, no mercado de
trabalho. De destacar colaborações com o CEVAL  Conselho Empresarial dos Vales do Minho e Lima, do qual a ESG é
parceira Institucional para a integração dos diplomados na Rede de Empregabilidade. De referir igualmente, o
estabelecimento de colaborações com empresas portuguesas e galegas para desenvolvimento de práticas
laboratoriais e estágio profissional da Ordem dos Arquitetos, e divulgação de ofertas dos diplomados da ESG em
diversos sectores (empresas, centros tecnológicos e de investigação, gabinetes e ateliers, etc.). Importa referir a
colaboração com as autarquias portuguesas e galegas, no sentido de promover a Instituição e os seus diplomados,
dos quais rsultam apoios financeiros para a frequência de estudantes no curso superior.
3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
ESG collaborates with various entities for the integration of Architecture and Urban Design graduates in the labour
market. It is important to highlight the collaborations with CEVAL  Business Council of Minho and Lima Valleys, of
which ESG is an institutional partner for the incorporatin of its graduates into the Employability Network. It is also
noted the establishment of cooperation with Portuguese and Galician companies for development of laboratory
practices and professional traineeship of the Architects’ Portuguese order; as well as the dissemination of job offers to
ESG’s graduates in various sectors (companies, research and technological centres, offices and ateliers, etc.). Also to
remark is the collaboration with the local Portuguese and Galician municipalities, to promote the institution and its
graduates, resulting in financial support for attendance of students in higher education.

4. Pessoal Docente e Não Docente
4.1. Pessoal Docente
4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII  Armando Alberto Ferreira Fernandes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Armando Alberto Ferreira Fernandes
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 (%):
80
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Mariana Rita Alberto Rosado Correia
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mariana Rita Alberto Rosado Correia
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  Maria Adelina Abreu Garcia
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Adelina Abreu Garcia
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 Manuel Leite dos Santos Viana
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

David Manuel Leite dos Santos Viana
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  Gilberto Jorge Carreira Duarte Carlos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gilberto Jorge Carreira Duarte Carlos
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 Estagiário 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 José Correia de Freitas Couto Esteves
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno José Correia de Freitas Couto Esteves
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 (%):
60
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Maria Goreti Ferreira de Sousa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Goreti Ferreira de 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 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  Margarida Maria Moreira Barbosa Leão Pereira da Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Margarida Maria Moreira Barbosa Leão Pereira 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:
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  Ana Isabel Lima Pacheco
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Isabel Lima Pacheco
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 (%):
60
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Alejandro Lopez Dominguez
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alejandro Lopez Dominguez
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 Estagiário 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
Mapa VIII  Carlos Manuel Rodrigues Pereira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Rodrigues Pereira
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 (%):
10
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  António Raimundo Moreira Gomes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Raimundo Moreira 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:
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  Fernando Rui Alberto Rosado Correia
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Rui Alberto Rosado Correia
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
Mapa VIII  Pedro António Fonseca Jorge
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro António Fonseca Jorge
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  Afonso Nuno Henrique Martins
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Afonso Nuno Henrique 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 Auxiliar convidado 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
Mapa VIII  Vítor Manuel Rosas da Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Vítor Manuel Rosas 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:
Assistente Estagiário 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 José Fumega Piñeiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco José Fumega Piñeiro
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  Paulo Alexandre Lima Guerreiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Lima Guerreiro
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 (%):
20
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Pedro Miguel Conceição Luz de Almeida Partidário
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Miguel Conceição Luz de Almeida Partidário
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 Estagiário ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
80
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Ligia Paula Simoes Esteves Nunes Pereira da Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ligia Paula Simoes Esteves Nunes Pereira 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 (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  José Carlos Fernandes Antunes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Carlos Fernandes Antunes
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 (%):
20
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Francisco Antonio Machado dos Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco Antonio Machado dos Santos
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 Estagiário 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
Mapa VIII  Luís Paulo Novais Pacheco
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Paulo Novais Pacheco
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
Mapa VIII  João Alberto Correia
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Alberto Correia
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 (%):
30
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  José Manuel Andrade Nunes Vicente
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Andrade Nunes Vicente
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  António Jorge Martins Aguiar da Silva Bacelar
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Jorge Martins Aguiar da Silva Bacelar
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  Mónica Alcindor Huelva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mónica Alcindor Huelva
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
4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião)
4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff
Nome / Name

Grau /
Degree

Armando Alberto Ferreira Fernandes
Mariana Rita Alberto Rosado Correia
Maria Adelina Abreu Garcia

Mestre
Doutor
Doutor

David Manuel Leite dos Santos Viana
Gilberto Jorge Carreira Duarte Carlos
Nuno José Correia de Freitas Couto
Esteves
Maria Goreti Ferreira de Sousa
Margarida Maria Moreira Barbosa Leão
Pereira da Silva
Ana Isabel Lima Pacheco
Alejandro Lopez Dominguez
Carlos Manuel Rodrigues Pereira

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Arquitectura e Urbanismo
Arquitetura
Ciências da Educação
Urbanismo / Ordenamento do
Doutor
Território
Licenciado Arquitetura

80
100
100

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

100

Ficha submetida

100

Ficha submetida

Mestre

Engenharia

60

Ficha submetida

Doutor

Património PréHistórico

100

Ficha submetida

Mestre

Artes

100

Ficha submetida

Área científica / Scientific Area

Mestre
História
60
Licenciado Arquitetura
60
Ciências e Sistemas de Informação
Mestre
10
Geográfica

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

António Raimundo Moreira Gomes
Fernando Rui Alberto Rosado Correia
Pedro António Fonseca Jorge
Afonso Nuno Henrique Martins
Vítor Manuel Rosas da Silva
Francisco José Fumega Piñeiro

Mestre
Mestre
Doutor
Doutor
Licenciado
Doutor

Paulo Alexandre Lima Guerreiro

Mestre

Pedro Miguel Conceição Luz de Almeida
Partidário
Ligia Paula Simoes Esteves Nunes
Pereira da Silva
José Carlos Fernandes Antunes
Francisco Antonio Machado dos Santos
Luís Paulo Novais Pacheco
João Alberto Correia
José Manuel Andrade Nunes Vicente
António Jorge Martins Aguiar da Silva
Bacelar
Mónica Alcindor Huelva

Filosofia  Estética
Arquitetura
Arquitetura
Arquitetura
Arquitetura
Geografia Aplicada
Planeamento e Projecto do
Ambiente Urbano

100
100
100
60
100
100

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

20

Ficha submetida

Licenciado Arquitetura

80

Ficha submetida

Doutor

Arquitetura

50

Ficha submetida

Doutor
Licenciado
Mestre
Doutor
Doutor

Ecologia
Engenharia Civil
Arquitetura
Arquitetura
Design

20
60
100
30
100

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

Doutor

Ciências da Comunicação

100

Ficha submetida

Doutor

Arquitetura

100
2090

Ficha submetida

<sem resposta>
4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos
4.1.3.1.a Número de docentes em tempo integral na instituição
15
4.1.3.1.b Percentagem dos docentes em tempo integral na instituição (campo de preenchimento automático, calculado
após a submissão do formulário)
71,8
4.1.3.2.a Número de docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
11
4.1.3.2.b Percentagem dos docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
(campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)
52,6
4.1.3.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor
6
4.1.3.3.b Percentagem de docentes em tempo integral com grau de doutor (campo de preenchimento automático,
calculado após a submissão do formulário)
28,7
4.1.3.4.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
4,9
4.1.3.4.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
(campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)
23,4
4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (préBolonha)
5,5
4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (préBolonha) (campo de
preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)
26,3

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 actualização
No âmbito do SIGQ são realizados inquéritos semestrais de autoavaliação pelos docentes a cada unidade curricular
leccionada. São, também, realizados inquéritos intercalares e semestrais pelos estudantes de avaliação do
desempenho do docente de cada unidade curricular. Os resultados destes inquéritos são tratados pela Direção
Académica e da Qualidade e pela Direção do Ciclo de Estudos de forma a que, analisada a informação daí decorrente,
sejam implementadas ações corretivas de melhoria. Os resultados são, também, apresentados e discutidos nas
reuniões de Conselho Pedagógico e Conselho de Direção.
Paralelamente está em implementação o Regulamento de Avaliação de Desempenho Docente (RAD) que compreende
um processo de avaliação trienal em quatro vertentes:
(1) Ensino, que compreende as atividades lectivas, o desempenho pedagógico, as orientações, a participação em júri
de provas académicas, as publicações pedagógicas e ações de valorização;
(2) Investigação, que compreende a produção científica, artística, cultural e tecnológica, o reconhecimento nacional e
internacional, a coordenação, liderança e dinamização de atividades de investigação e a criação e reforço de
infraestruturas de investigação;
(3) Extensão Universitária, que compreende participação em júris de provas exteriores à ESG, propriedade industrial,
valorização e transferência de conhecimento, ações de divulgação, ações de formação, prestação de serviços de
consultoria e prestação de serviços à comunidade.
(4) Gestão Universitária, que compreende exercer cargos em órgãos estatutários, coordenação de ciclos de estudos,
coordenação e colaboração no CIESG, atividade de natureza académica e outros cargos temporários.
De forma a manter informação atualizada sobre o desempenho dos docentes, no âmbito do RAD, foi criado um
processo anual de monitorização.
O processo de avaliação envolve uma autoavaliação docente, que é posteriormente analisada por um painel de
avaliação. Com base nessa informação o Diretor Académico e da Qualidade prepara um relatório síntese para o
Presidente do Conselho de Direção.
O Diretor Académico e da Qualidade é responsável pela monitorização do RAD e a criação de propostas de melhoria e
atualização.
Para além dos incentivos à formação e atualização do docente, criados pelo RAD e pela disponibilização dos recursos
da escola, a ESG promove as seguintes medidas, para a atualização do seu corpo Docente:
(1) Ações de formação pedagógica;
(2) Flexibilização do horário para permitir participação em ações de formação, ou em aulas de Doutoramento;
(3) Apoio à participação em workshops e conferências, seminários e congressos, nacionais e internacionais;
(4) Desenvolvimento de parcerias para formações em áreas específicas;
(5) Apoio técnico à publicação de artigos, sua revisão e tradução.
4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
Under the SIGQ semiannual surveys of selfevaluation are conducted by faculty concerning the curricular units
taught. Also interim and semiannual surveys are conducted by students concerning the faculty’s performance. The
results of these enquiries are handled by the Academic and Quality Director and the Course Directorate so that,
following the analyzed the resulting data, corrective actions for improvement are implemented. These results are also
presented and discussed at the Pedagogical Committee and the Board of Directors meetings.
In parallel the Teaching Performance Assessment Regulation (RAD) is being implemented comprising a triennial
assessment process in four branches:
(1) Education, entailing teaching activities, teaching performance, guidance, participation in academic juries,
educational publications and improvement actions;
(2) Research, entangling scientific, artistic, technological and cultural production, national and international
recognition, coordination, leadership and backing of research activities, and the conception and strengthening of
research infrastructures;
(3) University Extension, which includes the participation in juries of academic activities in external Institutions,
industrial property, valuation and transfer of knowledge, dissemination actions, training activities, service rendering
and consulting services to the community.
(4) University Management, comprising positions in collegiate bodies, coordination of study cycles, coordination and
collaboration at CIESG, activity of an academic nature and other temporary positions.
Considering RAD and In order to update information on the performance of faculty an annual process monitoring was
created.
The evaluation process involves a selfassessment of the faculty, which is subsequently analyzed by a scoreboard.
Based on that information the Academic and Quality Director prepares a summary report to the President of the Board
of Directors.
The Academic and Quality Director is responsible for monitoring the RAD and developing proposals for its
improvement and updating.
Afar from the incentives for training and upgrading the faculty, created by RAD and the availability of ESG’s resources,
the Institution also enhances the following, so as to improve the faculty’s:
(1) Teacher training;
(2) Flexibility of schedule to allow participation in training activities, or PhD classes;
(3) Support the participation in conferences and workshops, seminars and congresses, both national and international;
(4) Development of partnerships for training in specific areas;
(5) Technical support for the publication of articles, their review and translation.
4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://www.esg.pt/images/pdfs/regulamento_de_avaliacao_desempenho_docente_da_esg.pdf

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos.
O ciclo de estudos dispõe de um total de oito funcionários, distribuídos pelas seguintes funções:
 uma contínua;
 uma bibliotecária;
 dois designers;
 quatro administrativas.
O corpo não docente da ESG encontrase, na sua totalidade, em regime de tempo integral.

4.2.1. Number and work regime of the nonacademic staff allocated to the study cycle.
The study cycle counts with a total of eight employees, as follows:
 An auxiliary employee;
 A Librarian;
 Two Designers;
 Four administrative Secretaries.
The nonacademic staff allocated to the study cycle is entirely working in the full time regime.
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos.
Relativamente às habilitações académicas destes, cinco são licenciados (três Administrativas, um Designer e uma
Bibliotecária), um possui o grau de mestre (uma designer), um concluiu o ensino secundário (uma Administrativa) e um
completou o 1.º ciclo do ensino básico (uma contínua). A bibliotecária tem uma pósgraduação em Ciências
Documentais e encontrase a realizar mestrado na área. Um designer e uma administrativa encontramse inscritos em
Doutoramento.
4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle.
As for the academic qualifications of the nonacademic staff of ESG allocated to the study cycle, five are graduates
(three administrative Secretaries, a Designer and a Librarian), one holds a master's degree (a designer), one has
completed secondary schooling (an administrative secretary); and another one has completed the elementary school.
The librarian holds a postgraduate study in Documentary Science and is currently enrolled in a master degree. A
designer and an administrative secretary are enrolled in PhD studies.
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
O Conselho de Direção procede à avaliação do seu Corpo Não Docente, através de entrevista de avaliação individual e
por meio de preenchimento individual de inquérito de autoavaliação. Nestes apreciamse a concretização dos
objetivos propostos, identificamse os pontos fortes e fracos, intrínsecos ao desenvolvimento da atividade respetiva,
de que resulta uma avaliação qualitativa que é comunicada ao pessoal nãodocente.
4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
The Board of Directors evaluates the Institution’s nonacademic staff through a personal assessment interview and the
fulfilment of a selfassessment survey. These appreciate the extent of the proposed objectives achievement; identify
the intrinsic strengths and weaknesses to the development of the particular activity, thus resulting in a qualitative
assessment that is then reported to the employee.
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
Devido ao número de funcionários, a Instituição tem optado por promover a formação Avançada ou Contínua do seu
pessoal não docente junto de Instituições externas. Face às necessidades de formação identificadas na entrevista de
avaliação e nos inquéritos, o Conselho de Direção procura junto de Entidades Formadoras externas inscrever os seus
funcionários, na formação disponível. No ano de 2012, duas Administrativas da Instituição frequentaram um curso de
Formação Contínua de curta duração, em Língua Inglesa e Língua Francesa. Ainda neste ano, uma Bibliotecária e uma
Administrativa ingressam num Ciclo de Formação Avançada (Mestrado e Doutoramento), tendolhes sido concedida
autorização e apoio para a frequência da formação selecionada. Uma das administrativas, licenciada em gestão e
responsável pelos Serviços Financeiros, realiza frequentes ações de formação, para atualização nas áreas da
contabilidade e fiscalidade Portuguesas.
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
Given the number of employees, the Institution has decided to promote life learning and advanced training for its non
academic staff, in a close cooperation with local, external institutions. Considering the training needs identified through
the personal assessment interview and surveys, the Board of Directors enhances the nonacademic staff enrolment at
external Training Entities. In the year 2012, two administrative secretaries attended a life learning course in English
language and French language. Later this year, a librarian and an administrative secretary enter an Advanced Training
Cycle (Master and PhD), and were granted permission and support to attend the selected training. One of the
administrative secretaries, graduated in management and in charge of Financial Services, often carries out training
activities to upgrade on Portuguese accounting and fiscal areas.

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, idade, região de proveniência e
origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).
5.1.1.1. Por Género
5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender
Género / Gender

%

Masculino / Male
Feminino / Female

63
37

5.1.1.2. Por Idade
5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age
Idade / Age

%

Até 20 anos / Under 20 years
2023 anos / 2023 years
2427 anos / 2427 years
28 e mais anos / 28 years and more

4.4
20.3
24.7
50.5

5.1.1.3. Por Região de Proveniência
5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin
Região de proveniência / Region of origin

%

Norte / North
Centro / Centre
Lisboa / Lisbon
Alentejo / Alentejo
Algarve / Algarve
Ilhas / Islands

41.8
1.1
0
0
0
0

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica  Escolaridade dos pais
5.1.1.4. Caracterização por origem socioeconómica  Escolaridade dos pais / By Socioeconomic origin – parents'
education
Escolaridade dos pais / Parents

%

Superior / Higher
Secundário / Secondary
Básico 3 / Basic 3
Básico 2 / Basic 2
Básico 1 / Basic 1

22
27
2
25
24

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica  Situação profissional dos pais
5.1.1.5. Caracterização por origem socioeconómica  Situação profissional dos pais / By socioeconomic origin –
parents' professional situation
Situação profissional dos pais / Parents

%

Empregados / Employed
Desempregados / Unemployed
Reformados / Retired
Outros / Others

56
17.6
26.4
0

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular
5.1.2. Número de estudantes por ano curricular / Number of students per curricular year
Ano Curricular / Curricular Year

Número / Number

1º ano curricular
2º ano curricular
3º ano curricular
4º ano curricular
5º ano curricular

19
24
32
37
70
182

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 cycle demand
N.º de vagas / No. of vacancies
N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates
N.º colocados / No. enrolled students
N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments
Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark
Nota média de entrada / Average entrance mark

2010/11

2011/12

2012/13

50
50
50
50
108
137.6

50
28
28
28
106
129.72

50
21
19
19
99
124.45

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem
5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes.
O aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes é estruturado a partir da Direção do Curso de
Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo, estando previsto um período de atendimento mensal destinado a
qualquer estudante que o solicite. O Conselho de Direção também tem prevista uma data estipulada para receber os
representantes dos alunos. Para além do horário de acompanhamento de cada docente, os estudantes têm ainda
representantes no Conselho Pedagógico, os quais expõem as questões que os colegas lhes colocam, transmitidas e
debatidas neste órgão. O Gabinete de Apoio ao Aluno, ao qual o estudante se pode dirigir, dentro do horário de
funcionamento dos serviços de secretaria, está disponível para questões de ordem geral. Os serviços académicos dão
apoio em questões administrativas. Ainda quanto a medidas de apoio pedagógico, contam com o apoio do Provedor de
Estudante, tanto para questões ou reclamações formais como para um aconselhamento mais informal.
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
The academic counselling of students is structured from the Course Directorate of the Integrated Master in Architecture
and Urban Design, with a planned monthly period of service for any student who requests it. The Board of Directors
has also provided a stipulated date to receive the students’ representatives. In addition to each faculty’s office hours,
students have representatives in the Pedagogical Committee, in order to expose different issues, which are here
handled and discussed. It is also important to refer to the Student Support Office, which the student can address within
its opening hours, to discuss general and organizational issues. The academic services provide support in
administrative matters. Still, in what measures of educational support are concerned, the students have the support of
the Students’ Ombudsman, both for formal complaints or issues, as to a more informal counselling.
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
A integração dos estudantes na Comunidade Académica é relevante para a Direção, pelo que a mesma colabora
ativamente com a Associação Académica, de forma a promover a integração plena dos seus estudantes,
nomeadamente pela sua participação em concursos, workshops, iniciativas de confraternização conjuntas, atividades
desportivas, etc, evitando que essa participação afete o percurso académico do mesmo. Também o Corpo Docente e
NãoDocente intervém, nomeadamente pela responsabilidade e atenção dedicadas à orientação, auxílio e colaboração
com os estudantes, para que se sintam parte integrante da Instituição. É uma cultura proativa de iniciativa e apoio por
todos os membros da comunidade académica.
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
The integration of students in the academic community is relevant to the Board of Directors, since it actively
collaborates with the Students’ Association in order to promote the full integration of its students, as evidenced by its
participation in competitions, workshops, socializing joint initiatives, activities sports, etc., without affecting though
academic pathways. Also faculty and nonacademic staffs intervene, mainly through its responsibility and attention

devoted to the guidance, assistance and collaboration with students, so that they feel part of the institution. It is a
culture of initiative and proactive support shared by all members of the academic community.
5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
A ESG dispõe do GAA/ Gabinete de Apoio ao Aluno, uma estrutura permanente de apoio ao estudante, também
responsável pela coordenação dos serviços de ação social e outros apoios financeiros. Destes, destacamse a
promoção de protocolos com as Câmaras Municipais da região transfronteiriça, para que os estudantes da ESG
possam usufruir de bolsas para a frequência do curso. Acrescem os protocolos com instituições bancárias, para que
os estudantes possam recorrer a empréstimos, usufruindo de condições mais vantajosas. O GAA, além da finalidade
de promover a política de Ação Social Escolar, atua igualmente como eixo estruturante da Instituição para preparar e
apoiar os estudantes/ diplomados na integração na vida ativa. Este apoio desenvolvese durante e após a conclusão da
formação. Potenciase também a empregabilidade, através da divulgação permanente por parte do GAA de ofertas de
emprego/ estágio profissional ou práticas laboratoriais.
5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.
Gallaecia Higher Education Institution holds the GAA / Student Support Office, a permanent student support structure,
also responsible for coordinating the services of social action and other financial support. From these, the promotion
of agreements with the Municipalities of the border region, so that students can benefit from scholarships to attend
Courses at ESG are highlighted. In addition, protocols with banking institutions, so that students can look for loans,
with more favourable terms are also to be pointed out. The GAA, beyond the purpose of promoting the Social Action
policy, also acts as a structuring axis of the Institution to prepare and support students / graduates’ incorporation in
active life. This support is developed along and after completion of training. It also enhances employability through the
provision of permanent job, traineeship, or laboratory practices.
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo ensino/aprendizagem.
A ESG, no âmbito do seu sistema interno de garantia de qualidade, realiza os seguintes inquéritos aos estudantes:
1) Inquéritos intercalares e de fim de semestre, avaliando o desempenho dos docentes;
2) Inquéritos de fim de semestre avaliando as unidades curriculares;
3) Inquéritos de fim de curso avaliando o grau de satisfação sobre o curso e a escola.
Com base no resultado destes inquéritos são realizados relatórios pela Direção Académica e da Qualidade e pela
Direção de Curso de forma a identificar áreas com potencial de melhoria. Esta informação serve de base de trabalho
entre a Direção de Curso e os docentes, bem como entre a mesma e a Direção da Escola.
Algumas áreas que já foram alvo de intervenção, ex: adequação da distribuição do serviço docente, o desenvolvimento
de mais material pedagógico de apoio, a melhoria ao nível de equipamentos ou recursos, a melhoria das metodologias
de ensino das UC identificadas.
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
Within its internal system of quality assurance, ESG performs the following surveys to students:
1) Interim and endofsemester surveys, evaluating the performance of faculty;
2) endofsemester surveys evaluating curricular units;
3) End of degree surveys evaluating the students’ satisfaction about the course and the school.
Based on the results of these surveys reports by the Academic and Quality Director and the Course Directorate are
conducted, in order to identify areas of potential improvement. This information serves as the basis of work between
Course Directorate and faculty, as well as between the first and the Institution’s Board of Directors. Some areas have
already been a target of intervention, e.g.: suitability of the allocation of academic service, the development of more
pedagogical material support, improving the level of equipment or resources, improved teaching methodologies of
identified curricular units.
5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
As ações de promoção da mobilidade da comunidade académica da ESG são da responsabilidade do Coordenador
Erasmus (GAA), sob orientação dos Serviços Académicos e Diretor Académico. A Mobilidade é realizada no âmbito do
Programa Erasmus, ou ainda, no âmbito de parcerias institucionais com outras Universidades. De forma a incentivar a
participação dos estudantes na Mobilidade, a instituição promove, conjuntamente com as instituições parceiras, o
apoio logístico na organização da mobilidade. O reconhecimento mútuo de créditos é acordado previamente à partida
do estudante para a Mobilidade. Desenvolvese após a análise do plano de estudos a frequentar pela Direção de Curso,
Diretor Académico e Presidente do Conselho Científico. Estes, depois de acordado com o estudante e o Coordenador
Erasmus, firmam o acordo mútuo de reconhecimento prévio. Também a mobilidade docente é incentivada e apoiada
por esta Instituição, não havendo lugar a redução de remuneração durante o período de mobilidade.
5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
Actions to promote mobility of the academic community of ESG are responsibility of the Erasmus Coordinator (GAA),
under the guidance of Academic Services and the Academic Director. Mobility is held under the Erasmus programme,
or as part of institutional partnerships with other universities. In order to encourage student participation in the
Mobility, the institution promotes, together with partner institutions, logistical support for organizing the mobility. The
mutual recognition of credits is agreed prior to the Student’s departure. It is developed after the analysis of the syllabus
to attend by the Course Directorate, the Academic Director and the President of the Scientific Committee. These,
following agreement with the student and the Erasmus Coordinator, sign the prior agreement on mutual recognition.
Also faculty mobility is encouraged and supported by this institution, which do not reduce the faculties’ salaries while
in mobility.

6. Processos
6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos
6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento.
O presente ponto deverá ser considerado integrando a expectativa profissional do estudante, que resulta sobretudo da
sua capacidade de integração no mercado. Ainda que considerando o contexto actual, é no reconhecimento das
competências do estudante recémformado, por parte da entidade empregadora, que se refletem de forma mais
concreta o cumprimento e a eficácia dos objetivos e das metodologias aplicadas no plano de estudo. Este fator pode
ser quantificado através de três instrumentos: os inquéritos aos estudantes já formados; às suas entidades
empregadoras (ao nível de empregabilidade e grau de satisfação); e a regularidade das solicitações para a receção de
estudantes da ESG, para práticas laboratoriais e estágios profissionais da Ordem dos Arquitetos. O processo instituído
para defesa de Dissertação, constitui também um pontochave na aferição qualitativa do plano de estudos, realizada
sempre com a arguição de doutorados externos à ESG, como forma de assegurar uma perspetiva comparada e
imparcial.
6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study cycle, and measurement of its
degree of fulfillment.
This point should be considered by integrating the professional expectations of the student, which results mainly from
their capability of integrating into the labour market. While considering the difficulties of the current context, it is
through the employer’s recognition of the graduate skills that the effective compliance of the objectives and
methodologies of the study plan are more specifically reflected. This is measured through three main tools: surveys
conducted by graduate students; by their employer entities (in terms of employability and satisfaction), and the
regularity of requests for receiving ESG’s students for professional traineeships and laboratory practice. The process
instituted for the external examination of the dissertation, is also a key point in measuring qualitatively the study plan,
this is always performed by external PhD's examiners,which ensures a comparative and imparcial perspective.
6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.
A presente estrutura curricular foi submetida ao processo de registo de adequação de ciclo de estudos, tutelado pela
Direção Geral do Ensino Superior, tendo sido aprovada pela respectiva entidade em Diário da Republica (Despacho
25999/2008 DR 2ªS. 197 10 de Outubro de 2008).
A estrutura curricular foi redigida tendo como referência a Diretiva 85/384/CEE, relativa ao reconhecimento mútuo dos
diplomas, certificados e outros títulos do domínio da arquitetura, e inserida na actual Diretiva Qualificações
2005/36/CE; e a Reflexão coordenada pelo Prof. Arq. Domingos Tavares, no âmbito da Implementação do Processo de
Bolonha a nível nacional.
a) A sua composição foi elaborada de acordo com os seguintes objetivos gerais, interpretados a partir das premissas
ideológicas do acordo de Bolonha:
 Sustentar a alteração formal numa reformulação conceptual.
 Potenciar as especificidades do curso de arquitetura existente.
 Clarificar a estrutura vertical do curso.
 Valorizar a relação horizontal centrada na disciplina de projeto.
 Aproximar o curso com a prática profissional do arquiteto.
 Potenciar as escolhas individuais na definição do percurso académico.
 Desenvolver sinergias com os outros cursos.
b) A sua estrutura formal foi constituída segundo os intervalos indicativos do acordo de Bolonha:
1. Opção por modelo de 3+2 anos curriculares – 10 semestres
1ºciclo licenciatura generalista
2ºciclo mestrado específico
2. Cada ECTS = 28 horas de trabalho
8400 horas de trabalho – 3300 horas de contacto
3. Total de créditos = 300 ECTS
30 ECTS por semestre
4. Total de horas = 8400 horas totais
840 horas por semestre
5. Total de horas de contacto = 4140 horas
6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process.
The current syllabus was submitted under the registration process of adequacy of study cycles, supervised by the
General Directorate of Higher Education, and it was approved by this entity and published on the Official Gazette (Order
25999/2008 DR 2nd series, nº 197, 10th October 2008).
The syllabus has been worded based on the Directive 85/384/EEC, on the mutual recognition of diplomas, certificates
and other evidence of formal qualifications in architecture, which is also part and parcel of the current EC
Qualifications Directive 2005/36/EC. It also considered and assumed the reflection coordinated by Professor Architect
Domingos Tavares, under the Bologna Process Implementation at national level.
a) Its formal structure was prepared accordingly to the following general objectives, interpreted from the ideological
assumptions of the Bologna process:
 To sustain the formal amendment in a conceptual reformulation.

 To strengthen the specificity of the already existent architecture degree.
 To clarify the vertical structure of the course.
 To enhance the horizontal relationship, centred in the design studio curricular unit.
 To close the course to the professional practice of the architect.
 To strengthen individual choices in shaping the academic path.
 To develop synergies with other courses.
b) The formal structure was made up from the guideline ranges of the Bologna agreement:
1. Option for the model 3 +2 academic years  10 semesters
A generalist 1st cycle degree
A specific 2nd cycle degree
2. Each ECTS is based on the assumption of 28 hours of student’s workload
8400 hours of work  3300 contact hours
3. ECTS’ Total = 300 ECTS credits
30 ECTS per semester
4. Total time: 8400 hours
840 hours per semester
5. Total contact hours = 4140 hours
6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho.
A revisão curricular está prevista para o final do primeiro ciclo formativo, correspondente aos cinco anos do Mestrado
Integrado – 1.º ciclo, Licenciatura (3 anos); 2.º ciclo, Mestrado (2 anos). A implementação do ciclo de estudos verificou
se no ano letivo de 2008/09, pelo que em 2012/13 terão concluído o Mestrado os estudantes que iniciaram o percurso
formativo com a atual estrutura curricular. Esta situação dificulta uma perceção panorâmica sobre o ciclo formativo. A
periodicidade calculada para a revisão curricular dos 1.º e 2.º ciclos é de 4 anos, após o referido término do ciclo
formativo. Temse procedido à atualização de metodologias, programas e exercícios antes do início dos semestres,
sem pôr em causa objetivos gerais e específicos do ciclo de estudos e suas unidades curriculares. A revisão de
aspetos relativos à atualização científica e de métodos de trabalho é assegurada pela Direção de Curso, em articulação
com os coordenadores das áreas científicas e com os docentes.
6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
The curriculum review is programmed for the end of the first training cycle, corresponding to the fifth year of the
Integrated Master. The implementation of the course took place in the academic year 2008/09. Therefore, in the
academic year 2012/13 the students, who started their training pathway with the current curriculum will have completed
the Integrated Master. This situation hinders a panoramic perception of the training cycle. The frequency estimated for
the curriculum’s review is of 4 years, after the completion of the training cycle. The methodologies though have been
updated, programmes and exercises at the beginning of the semesters, but without endangering general and specific
aims of the study cycle or its curricular units. A review of features relating to the scientific updating and working
methods is also guaranteed by the Course Directorate, in agreement with the coordinators of each scientific area and
the faculty.
6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.
A estruturação do plano visa estabelecer um percurso metodológico progressivo, de crescente complexidade
científica, até 10º Semestre, composto por unidades de valorização científica (A50 e A51). A opção pela definição
temática dos semestres pretende, através da sua articulação transversal, a sensibilização para a complementaridade e
valorização da componente científica, em termos de conteúdos, natureza de exercícios, métodos de avaliação e,
logicamente, percentagem dos créditos atribuídos. A inversão progressiva entre o binómio humanidades – tecnologias
que se estabelece ao longo dos ciclos, pretende precisamente estimular o estudante para a produção cientifica, assim
como a articulação das Unidades com as atividades do CIESG, quer seja no contributo direto ou no constante
desenvolvimento de publicações, atividades científicas (conferências, colóquios, etc.) ou projetos de Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico desenvolvidos na ESG.
6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research.
The syllabus’s structure aims to establish a methodologically progressive pathway, growing in scientific complexity,
until the 10th Semester, structured of curricular units of scientific value. The choice of a thematic definition for the
semesters aims, through its transversal articulation, at the awareness of the complementary scientific component, in
terms of content, nature of exercises, evaluation methodology, and percentage of credits allocated. The progressive
reversal between the humanitiestechnologies binomial settled over the 1st and 2nd study cycles, is intended precisely
to stimulate the student’s scientific production, as well as the liaison between the different curricular units and the CI
ESG‘s activities, either in what the direct contribution is concerned, or in the permanent publications’ development,
other scientific activities (conferences, etc.); or even research projects and technological development, in which this
entity takes part.

6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. Ficha das unidades curriculares
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6.2.1.1. Unidade curricular:

A01 ProjetoAnálise
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gilberto Carreira Duarte Carlos  6 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Alejandro Lopez Dominguez  7 horas semanais
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Alejandro Lopez Dominguez  7 horas semanais
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Desenvolver a capacidade de representação, análise e interpretação do objecto arquitectónico e do seu contexto
territorial.
 Analisar a relação entre o objecto arquitectónico e o seu suporte físico e cultural.
 Apreender e desenvolver metodologias de recolha de informação e de pesquisa bibliográfica.
 Identificar, seleccionar e sistematizar o registo de elementos pertinentes à execução de Projecto.
 Reconhecer e exercitar as convenções de representação técnica.
 Conceber e formalizar um processo de projecto de forma estruturada.
 Procurar estimular no discente a sua capacidade criativa de concepção, expressão, representação e comunicação de
elementos arquitectónicos.
 Produzir um discurso argumentativo fundamental, focado na exposição da proposta e na sua relação com as suas
principais referências.
 Formalizar estratégias de comunicação adaptadas à identidade formal e conceptual do Projecto.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Develop the capacity for representation, analysis and interpretation of the architectural object and its territorial
context.
 To analyse the relationship between the architectural object and its physical and cultural support.
 To learn methodologies to collect data and to develop bibliographic research.
 To identify, select and systematize the relevant elements for the development of a project.
 Recognize and develop the technical concepts of representation.
 Conceive and develop a structured project design process.
 Stimulate in students their creative ability to design, express, represent and communicate architectural elements.
 Produce a fundamental argumentative discourse, focused on the explanation of the proposal and its relationship with
its key references.
 Formalize strategies of communication adapted to the formal and conceptual identity of the Project.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1Representação e representação técnica: especificidades arquitectónicas  registo/interpretação/concepção âmbito,
métodos e elementos; instrumentos e ferramentas; escalas e gestão de informação; suportes e organização de
informação; representação arquitectónica bidimensional; representação arquitectónica tridimensional;
2 Componente Analítica: análise territorial, morfológica e material; análise históricocultural; análise sócioeconómica;
levantamento  recolha, registo e comunicação.
3 Elementos de Composição Morfológica: elementos arquitectónicos  sólido/vazio e continente/conteúdo; princípios
de ordem  continuidade/ruptura, limite/transição e objecto/conjunto.
4 Integração e domínio de elementos variáveis: naturais; artificiais.
5 Linguagem, Forma e Significado: identidade formal e expressão arquitectónica; conotação semântica;
enquadramento conceptual.
6 Processo de Projecto: estruturação metodológica; formalização do processo; síntese comunicativa; reflexão critica.
6.2.1.5. Syllabus:
1 Representation and technical representation: architectural features registration / interpretation / design; scope,
methods and elements; instruments and tools; scale and information management; brackets and information
organization; twodimensional architectural representation; tridimensional architectural representation. 2 Analytical
Component: territorial, morphological and material analysis; culturalhistorical analysis; socioeconomic analysis;
survey  collecting, recording and communication. 3 Elements of Morphological Composition: architectural elements 
solid / vacuous and continent / content; order principles continuity/break, limit / transition and object / set.
4 Integration and dominance of variable elements: natural; artificial. 5 Language, Form and Meaning: formal identity
and architectural expression; semantic connotation; conceptual framework. 6 Project Procedure: methodological
structure; process formalization; communicative synthesis; critical rethinking.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos foram definidos de acordo com os blocos temáticos suscetíveis de desenvolver a
capacidade de equacionar Analogias, identificar Referências e desenvolver saber operativo, fundamental no ato de
conceção arquitetónica. Também foram abordados os temas relacionados com a apreensão e desenvolvimento de
instrumentos de pesquisa e metodologias de abordagem ao projeto, assim como as matérias fundamentais
relacionados com a introdução ao processo de projeto e do exercício conceptual.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabuses were defined according to the thematic blocks susceptible to develop the ability to equate Analogies; to
identify References and to develop operative knowledge, fundamental for the architectural conception. Also discussed
were issues related to the seizure and development of research tools and methodologies to approach the project, as
well as fundamental issues related to the introduction to the design studio process and the conceptual exercise.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A Unidade Curricular assume o formato de atelier (Laboratório de Arquitectura) de forma a desenvolver dois exercícios
de Levantamento de campo, um exercício de análise arquitetónica e um exercício de introdução ao projeto
arquitetónico.
Os exercícios são desenvolvidos sob orientação do docente, de forma a cumprir e potenciar o domínio das
ferramentas de representação (levantamento de campo), os meios de registo e interpretação (análise arquitetónica) e
consumar através da estruturação metodológica faseada, uma proposta válida de abordagem ao Projeto Arquitetónico
(Introdução ao exercício de projeto).
Os exercícios propostos são complementados com os conteúdos estipulados, através de comunicação em suporte
multimédia e de documentos disponibilizados na plataforma digital.
A avaliação é realizada através da apreciação dos respetivos exercícios, ponderada de forma progressiva de acordo
com a evolução da sua complexidade.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit takes the form of workshop (Laboratory of Architecture), in order to develop two exercises of field
survey, an exercise of architectural analysis and an exercise of introduction to architectural design studio.
The exercises are developed under the guidance of the teacher, in order to fulfil and enhance the domain of the
representation tools (field survey), the means for recording and interpretation (architectural analysis), consummating
through structuring and phased methodology, a valid approach the architectural design studio (Introduction to the
design studio exercise).
The proposed exercises are complemented with the contents stipulated through a multimedia notification, and in digital
documents available on the intranet platform.
The evaluation is conducted by assessing the respective exercises, gradually weighted according to the complexity
evolution.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método de ensino instituído pretende tirar partido da relação complementar entre a exposição pontual de módulos
teóricos e o desenvolvimento, ao longo do semestre, de cinco exercícios práticos.
Os módulos teóricos são constituídos por conjuntos de aulas temáticas com o intuito de apresentar de forma
sistematizada a informação associada a cada conteúdo estipulado. Cada conteúdo corresponde assim a um tema
específico, encadeado de forma progressiva, de acordo com a complexidade dos elementos, ferramentas, métodos e
processos fundamentais do exercício de projeto.
A primeira fase de aulas é objetivamente direcionada à apreensão e domínio da descrição da realidade arquitetónica,
quer de forma gráfica quer escrita. Os exercícios consistem na elaboração de peças descritivas, que tem por objetivo a
prossecução do rigor, objetividade, expressão e estruturação da informação recolhida, sendo que o processo de
Levantamento também dever traduzir a eficácia, a estratégia e a síntese da observação e do seu registo.
Através da orientação técnica da execução das peças, da comparação com exemplos de natureza semelhante e da
explicitação objetiva dos seus critérios de avaliação, pretendese a consolidação de processos, a supressão de
carências e a correção de assimetrias nas capacidades de caracterização arquitetónica dos estudantes, antes de
avançar para os processos de conceção e estruturação de Projeto. Elaborarseá paralelamente sessões de debates
com o intuito de incentivar a perspetiva critica e consciencializar o estudante para a importância do cumprimento das
práticas tuteladas.
A segunda fase da Unidade incide precisamente na estruturação do processo criativo de Projeto. O quarto exercício
prático consiste precisamente no desenvolvimento de métodos e processos de articulação da informação relacionada
com o contexto físico, cultural e conceptual com o ato de projeto.
Ao elaborar o dossier analítico, pretendese desenvolver a capacidade de fundamentar as perspetivas e estratégias que
conformarão a base de desenvolvimento da proposta.
O último bloco temático, assim como o exercício final, consiste na transmissão e aplicação de conhecimentos que
permitam uma estruturação metodológica faseada adequada ao ato de Projeto. A finalidade consiste em valorizar o
processo de execução, relegando a proposta (o produto resultante) como uma alternativa fundamentada do exercício
de projeto. A metodologia implementada pretende que o estudante compreenda que a qualidade do resultado final está
diretamente relacionada com o valor da sua fundamentação pratica/teórica e com a capacidade que este terá de
manipular as suas principais ferramentas de concretização.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology established is planned to earn from the complementary relation between the prompt
exposure of theoretical modules and the development, throughout the semester, of five practical exercises.
The theoretical modules consist of sets of thematic lessons aiming to present the information in a systematic manner
associated with each content set. Each content corresponds thus to a specific topic, chained in a progressive manner,
according to the complexity of the elements, tools, methods and elementary processes of the design studio exercise.
The first classes are objectively focuses on the seizure and domain of the architectural reality description, either
graphically or writing. The exercises consist of drafting descriptive pieces, which aims to pursue rigour, objectivity,
expression and structuring of information collected, considering that the survey process should also translate to
effectiveness, strategy and synthesis of observation and its registration.
Through the technical guidance of the parts execution, compared with examples of similar nature, and enlightening its
evaluation criteria, it is intended to consolidate processes, removing frailties and correcting asymmetries of students’
architectural characterization capabilities, before advancing to the processes of conception and structuring of the
project. Debate sessions will be paralleling developed in order to encourage a critical prospective and to enhance
students’ awareness to the importance of complying with featured practices.
The next phase of the Curricular Unit focuses precisely on the structuring of the creative process of design studio. The
fourth practical exercise consists precisely in developing methods and articulation processes of information related to
the physical, cultural and conceptual with the act of the design studio.
When preparing the analytical dossier it is also aimed to develop the ability to support the prospects and strategies that
will shape the basis of the proposed development.
The last thematic block, as well as the final exercise, comprises the transmission and application of knowledge to
enable a phased methodological structure suitable to the design studio. The aim is to enhance the implementation
process, relegating the proposal (the resulting product) as a grounded alternative of the design studio. The
implemented methodology is intended for the student to understand that the quality of the final result is directly related
to the value of its reasoning theoretical/ practice and with the students’ ability to handle its main tools of realization.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
CARNEIRO, Alberto  Campo, sujeito e representação no ensino e na prática do desenhoprojecto. Porto: FAUP, 1995.
ISBN 9729483124. Cota na BDC: 72.012 / C 287 c
FONATTI, Franco  Principios elementales de la forma en arquitectura. Barcelona : Gustavo Gili, 1988. ISBN 84252
13495. Cota na BDC: 72.012 / F 737 p
FERNANDES, Manuel Correia  A estrutura de suporte : construir a arquitectura : um programa para a disciplina de
projecto. Porto : FAUP, 1995. ISBN 9729483167 Cota na BDC: 72.02 / F 398 e
TÁVORA, Fernando  Da organização do espaço. 7ª ed. Porto : FAUP, 2007. ISBN 9789729483226. Cota na BDC: 711
(469) / T 237 o
WERNER, Megan – Model Making. Architecture Briefs. The Foundations of Architecture; New York: Princeton
Architectural Press, 2011. ISBN 9781568988702. Cota na BDC: 72.02 / W 525 m
ZUMTHOR, Peter  Pensar a arquitectura. Barcelona : Gustavo Gili, cop. 2005. ISBN 8425220599 Cota na BDC: 72.01 /
Z 88 p / e. 2

Mapa IX  A02 Desenho I
6.2.1.1. Unidade curricular:
A02 Desenho I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Margarida Maria Moreira Barbosa Leão Pereira da Silva  6 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Identificar os constituintes elementares da gramática do desenho, no que se refere ao ponto, linha, plano e volume,
apreendendo a ver, ler e registar o espaço, o que nele está contido e o que o envolve e contextualiza.
 Sistematizar teorias, “escolas” e conceitos para o desenvolvimento de métodos de desenho aplicados, quer no
reconhecimento de realidades a diversas escalas, em processos criativos de exploração da forma e do espaço, quer na
respetiva representação.
 Explorar lógicas do desenho básico, ao nível da expressão empírica e racional, explorando a construção intuitiva e
estruturada da perspetiva e outros sistemas de representação espacial.
 Experimentar diferentes suportes e dominar a diversidade de instrumentos e ferramentas próprias da expressão
gráfica do desenho, a partir das suas texturas, tonalidades, ritmos e marcas.
 Articular técnicas e metodologias de desenho nos seus múltiplos âmbitos e propriedades, sintetizando processos e
miscigenando abordagens.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Identify the fundamental elements part of the architectural drawing grammar, with reference to the point, line, plan and
volume; learn to see, read and record the space; what is contained in it and what surrounds and contextualizes it.
 To systematize theories, "schools" and concepts for the development of architectural drawing methods implemented
in recognizing the realities of different scales in the creative processes of exploring of form and space, both in the
respective representation.
 Explore the basic architectural drawing logic, the expression level of empirical and rational, exploring the
construction of structured and intuitive perspective and other systems of spatial representation.
 Experiment with different media and dominate the diversity of instruments and tools typical of graphic expression of
architectural drawing, from its textures, tones, rhythms and brands.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 O ponto, a linha, o plano, o volume;
2 As teorias estruturais e intuitivas;
3 As “escolas” racionalistas e fenomenológicas;
4 Os conceitos abstratos e empiristas;
5 Os métodos de expressão, representação e apresentação gráfica;
6 O campo visual e o enquadramento do desenho;
7 A profundidade de campo e os níveis de gradação;
8 A perspectiva intuitiva e rigorosa; A linha do horizonte e os pontos de fuga;
9 Os suportes e os meios, os instrumentos e as ferramentas
10 A expressão e o grafismo, texturas, tonalidades, ritmos e marcas;
11 A linha como plano, a linha estrutural, a linha gestual e o traço rigoroso.
6.2.1.5. Syllabus:
1 – The point, the line, the plan, the volume;
2  Structural and intuitive theories;
3  Rationalist and phenomenological "schools";
4  Empiricists and abstract concepts;
5  The methods of expression, representation and graphic presentation;
6 – Visual range and the drawing framework;
7  The perspective depth and the levels of gradation;
8  The rigorous and intuitive perspective, the horizon line and vanishing points;
9  The supports and the resources, instruments and tools;
10  Expression and graphics, textures, shades, rhythms and imprints;
11  The line as plan, the structural line, gestural line and strict trace/ dash.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular incide sobre o desenvolvimento da gramática e expressão plástica do desenho à “mão levantada”,
enquanto instrumento estrutural do “trabalho” do arquiteto. Para o efeito, aprofundase o contacto com diferentes
metodologias de registo gráfico e respetiva diversidade de suportes, consolidando o desenho enquanto processo de
observação e compreensão da realidade arquitetónica, traduzida sob múltiplas perspetivas e mecanismos de síntese –
que capacitem o estudante para a apreensão de formas e espaços que o envolvem. Neste sentido, os conteúdos
explorados na unidade curricular – face aos objetivos definidos – enquadramse num conjunto lato de problemáticas
gráficas, questões de perceção, regras de desenho básico, lógicas geométricas e de proporcionalidade, que
consubstanciem no estudante as necessárias ferramentas e técnicas de desenho.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The curricular unit focuses on the development of the grammar and the plastic expression of the "hand raised"
technical drawing, while structural instrument of the architect’s "work". Therefore, it is deepen the contact with
different methods of graphical recording and its diversity of supports, while consolidating the technical drawing
process of observation and understanding of the architectural reality, translated from multiple perspectives and
mechanisms of synthesis  that enable the student to grasp forms and spaces that surround him. In this sense, the
explored contents  considering the defined objectives  are part of a broader set of graphical issues, perception issues,
basic rules for technical drawing, geometrical rules and of proportionality, endowing the student with the necessary
tools and techniques for the architectural drawing.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A aprendizagem dos conteúdos assenta em aulas práticas, em que se verifica um acompanhamento muito próximo do
docente relativamente ao percurso formativo do estudante no âmbito dos objetivos definidos programaticamente.
Ocorrem, também, aulas de exposição teórica que incidem sobre problemáticas transversais aos assuntos abordados
ao longo da unidade curricular. Perspetivase, que estas constituam um corpo de conhecimentos que convirjam, de
forma articulada e crítica, na prática experimental do estudante no que se refere às técnicas de desenho ensaiadas e
respetivo enquadramento integrado na aproximação ao projeto de arquitetura – e inerente processo instrumental e
conceptual. Os métodos desenvolvidos partem do geral para o particular, do intuitivo para o racional – do exploratório
para o estruturado – e com níveis de gradação crescente (do mais simples para o mais complexo). A avaliação é
contínua, com momentos específicos de aferição de conhecimentos através de exercícios práticos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The contents learning is based on practical sessions, where there is close monitoring of the teacher towards the
training path of the student, regarding the objectives programmatically defined. There are also lecturing classes that

focus on crossing issues of the topics covered during the course. These constitute a corpus of knowledge that
converge, articulately and critically, in the experimental practice of the student in what the practised design techniques
are concerned, and in the respective integrated framework to approach to the architectural drawing – and its inherent
instrumental and conceptual process. The developed methods depart from the general to the particular, from the
intuitive to the rational  from the exploratory to the structured  and with increasing levels of gradation (from the
simplest to the most complex). The assessment is continuous, with specific periods of knowledge scouting through
practical exercises.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular incide sobre a gramática do desenho e seus constituintes elementares, de modo a que o
estudante adquira um conjunto de conhecimentos estruturadores do saber ver, capacitandoo para a apreensão da
leitura e do registo do espaço, do que nele está contido e do que o envolve. Neste sentido, a aprendizagem assenta em
metodologias – primeiramente – exploratórias, experimentando suportes, ferramentas e instrumentos ao nível da
respetiva expressão e procedimentos operativos. Simultaneamente à exploração de lógicas de desenho básico,
realizamse métodos de ensino baseados na exposição oral e teórica de conteúdos sobre teorias, “escolas” e
conceitos ao nível da expressão empírica e racional, explorando a construção intuitiva e estruturada da perspetiva e
outros sistemas de representação espacial. Para o efeito, empregamse metodologias de ensino que articulem técnicas
de desenho nos seus múltiplos âmbitos e propriedades, sintetizando processos e miscigenando abordagens. Esta
componente da aprendizagem implica abordagens qualitativas, críticas e interpretativas de experiências adquiridas em
exercícios práticos sobre a expressão plástica do desenho à “mão levantada”. As diversas técnicas aplicadas
direcionamse no sentido da expressão simultaneamente sensitiva e expressiva do “objeto” desenhado, à qual é
inerente a aprendizagem do desenho pelo estímulo da inteligência visual/espacial  dotando o estudante da capacidade
de desenhar e comunicar de forma expressiva. Os exercícios de “disciplina da mão” e do “olhar” reforçam a
sensibilidade para a variação da forma, das texturas e das cores, distinguindo e apreendendo noções de estrutura,
superfície, volume e massa. As tarefas formativas do estudante na prossecução dos objetivos da unidade curricular
em articulação com os conteúdos indicados são orientadas para a aquisição de processos para registar informação
visual: do geral para o particular, segundo vários princípios  um método por semelhança morfológica (medição
comparativa de distâncias, de ângulos e de curvaturas); princípios de semelhança lumínica (comparação do
claro/escuro e subsequente registo criterioso  do mais escuro para o mais claro); segundo princípios que favoreçam o
estabelecimento de direções, percursos e ritmos de acordo com o método da perspetiva. Privilegiase sistemas de
“construção” do registo de imagens, do espaço e da forma, respetivos valores proporcionais e qualidades físicas e
plásticas dos objetos e das estruturas. É importante a aquisição instrumental por via da apreensão das “vocações”
expressivas dos diversos instrumentos de desenho (grafite, pastel, esferográfica, pincel, entre outros), relacionado
com a exploração de vários tipos de desenho: do esquisso, do esboço, do desenho de detalhe, desenho de contorno,
do desenho “cego”, do desenho “upsidedown”. Além do acompanhamento do estudante em cada aula, ao longo do
semestre são realizadas sessões de crítica comparada entre todos os estudantes.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course focuses on the architectural drawing grammar and its fundamental constituents, so that the student can
acquire a body of knowledge structuring how to see, enabling him to seize the space reading and recording, what it is
in it contained and what covers it. In this sense, learning is  primarily  based on exploratory methodologies,
experiencing forms, tools and instruments at the respective expression and operating procedures levels.
Simultaneously with the exploration of basic architectural drawing logics, teaching methods based on the oral and
theoretical content are held, concerning theories, "schools" and concepts at the level of empirical and rational
expression, thus exploring the construction of structured and intuitive of perspective and other systems of spatial
representation. Teaching methodologies that combine drawing techniques in their fields and multiple properties,
synthesizing processes and amalgamating approaches are for that reason used. This component of learning involves
qualitative approaches, critical and interpretive experiences in practical exercises on the plastic expression of the
"hand raised" technical drawing. The various applied techniques direct in the simultaneously sensitive and expressive
sense of the "object" drawn, to which is inherent the learning of the technical drawing by stimulating visual intelligence
/ space  giving the student the ability to represent and communicate expressively. The exercises of "hand discipline"
and "look" reinforce the sensitivity to the variation of the shape, textures and colours, and seizing and distinguishing
notions of structure, surface, volume and mass. The formative tasks of the students in pursuing the objectives of the
curricular unit in conjunction with the contents listed are geared towards the acquisition process for recording visual
information: from the general to the particular, according to several principles  a method for morphological similarity
(comparative measurement of distances, angles and curvatures); principles of lumen similarity (compare the light / dark
and subsequent insightful registration – from the darkest to the lightest); according to principles that promote the
establishment of directions, routes and rhythms according to the technique of perspective. Favoured are the
'construction' systems of image registration, as well as space and form, respective proportional values and physical
and plastic qualities of objects and structures. It is important the instrumental acquisition through the seizure of
expressive "vocations" of the various representation instruments (graphite, pastel, pen, brush, etc.), related to the
operation of various types of technical drawing: sketch, outline, drawing detail, contour drawing, "blind" drawing,
"upside down" drawing. In addition to the student’s monitoring in each class, compared critique sessions are held
throughout the semester among all students.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• GRAY, Bill, Consejos Práticos para Diseñadores Gráficos y Dibujantes, México,1978, Ediciones G. Gili
• HILTON, Frank, Dibujo Geométrico en la Construcción” México, 1979, Ediciones G. Gili, AS
• MASSIRONI, Manfredo Ver pelo Desenho – Aspectos Técnicos, Cognitivos, Comunicativos, Lisboa, 1982. Edições 70,
• B. DUC, L`Art de la BD – la technique du dessin, Glénat, 1983.France
• GILL, Robert W., Desenho de Perspectiva, 2ª Edição, 1974. Colecção Dimensões, Lisboa, Editorial Presença,

• NICOLAIDES, Kimon  The Natural way to draw, 2ª Edição, Boston, Massachusetts : Hougton Mifflin Company. ISBN :
0395530075 (pbk)
• RAWSON, Philip, Drawing (second edition), University of Pennsylvania press, 1987
• Magula,J.Howard Creative Drawing, 2ª Edição, London: Laurence King Publishing, 2002. ISBN:1856693104
• Velasco, J.L. –Como Desenhar Animais, 1ª Edição, Lisboa, PlátanoEdições Técnicas, 1996. ISBN: 972707149X
• Editorial Estampa –Desenho livre para arquitectos, ISBN 9789723320404

Mapa IX  A03 Geometria
6.2.1.1. Unidade curricular:
A03 Geometria
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Paulo Novais Pacheco  2 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Identificar, descrever e representar realidades tridimensionais simples e complexas.
 Seleccionar ferramentas e métodos adequados de acordo com a natureza da realidade a representar.
 Reconhecer e aplicar com rigor métodos de representação específicos para a caracterização e concepção
arquitectónica.
 Antecipar o resultado de operações básicas de transformação e articulação dos elementos formais arquitectónicos.
 Reconhecer a relação entre a tipomorfologia e as suas implicações geométricas.
 Prever a relação da implantação e da volumetria do edifício com a incidência solar e a articulação com a topografia.
 Desenvolver a capacidade de comunicação expressiva da linguagem formal e do raciocínio espacial e construtivo.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Identify, describe and represent simple and complex threedimensional realities.
 Select appropriate tools and methods according to the nature of the reality to represent.
 Recognize and apply rigorous methods in the architectonic characterization and architectural design.
 Anticipating the result of basic operations of transformation and articulation of formal architectural elements.
 Recognize the relationship between typemorphology and their geometric implications.
 Predicting the relationship between the geografical deployment, and the building volume, with the solar incidence and
the interaction with the topography.
 Develop the capacity of the expressive comunication of the formal language and the spatial and constructive
conception.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Evolução Histórica;
2. Coordenadas no espaço e sistemas de projecção;
3. Ponto, Recta, Plano, Figuras e Sólidos Geométricos;
4. Sistemas de conversão e proporção dimensional;
5. Sombras próprias e sombras projectadas;
6. Projecções ortogonais;
7. Axonometria;

8. Perspectiva;
9. Geometria solar I;
10. Geometria solar II;
11. Topologia estrutural;
12. A geometria como instrumento de compreensão e análise da composição arquitectónica.
6.2.1.5. Syllabus:
1 Geometrys Historical Evolution;
2 Coordinates in space and projection systems;
3 Point, Line, Plan and Geometric Figures and Solids;
4 Conversion Systems and dimensional proportions;
5 Shades and shadows;
6 Orthogonal projections;
7 Axonometric;
8 Perspective;
9 Solar Geometry I;
10 Solar Geometry II;
11 Structural topology;
12 The geometry as a tool for understanding and analyzing the architectural composition.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos definidos para a presente Unidade Curricular pretendem, mais do que a implementação mecânica de
métodos e procedimentos de representação técnica, contribuir para o entendimento da geometria enquanto princípio
gerador de formas e de espaços; compreender a relação entre as formas arquitectónicas, a sua forma de
representação e o conceito de espaço ao longo da história; contribuir para o desenvolvimento de técnicas e teorias de
representação gráfica, bidimensional, axonométrica, projecções ortogonais e perspectiva linear. Os conteúdos foram
estruturados de forma a permitir o desenvolvimento progressivo da capacidade de estruturação geométrica rigorosa
de formas existentes através da experimentação de diversas técnicas e teorias de representação gráfica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents defined for curricular unit intend, more than the mechanical implementation of methods and procedures
of technical representation, to contribute to the understanding of geometry as a generating principle of forms and
spaces; to understand the relation between architectural forms, their representation form and the space concept
throughout history; to contribute to the development of theories and techniques of graphic representation, two
dimensional axonometric, orthogonal projections and linear perspective. The contents were structured in order to
enable the progressive development of accurate geometrical structuring capacity of existing forms, by experimenting
with a variety of techniques and theories of graphical representation.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia centrarseá num sistema de transmissão de conhecimentos por via da lição/explicação teórica, seguida
de demonstração gráfica e sedimentação dos conhecimentos nos estudantes através de experimentação e realização
de exercícios gráficos com aumento gradual de complexidade.
Será solicitado ao estudante a execução de dois tipos de exercícios:
 Exercícios expeditos, executados no período de aula imediatamente seguinte à apresentação do tema pelo docente;
 Trabalhos de desenvolvimento, a executar além do período lectivo, para desenvolvimento e aprofundamento de
problemas e temas enunciados nas aulas.
A avaliação será realizada através de 4 momentos, correspondentes aos trabalhos práticos solicitados (de
representação gráfica, investigação e maquetas), pela sua presença nas aulas e finalmente pela sua assiduidade e
participação. A nota final será calculada por média ponderada de cada um dos trabalhos apresentados.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology will focus on a knowledge transfer system through the session/theoretical explanation, followed by
graphic demonstration and students’ knowledge sedimentation through experimentation and development of graphic
exercises with gradual increase of complexity.
Students will be asked to run two types of exercises:
 Expeditious exercises performed in class immediately following the presentation of the topic by the teacher;
 Development works, running beyond classes’ schedule to develop and explore problems and issues listed in class.
The assessment will encompass 4 periods, corresponding to the practical work required (graphing, research and
models), by students’ presence in class and finally for their attendance and participation. The final will be the result of
the weighted average of each of the works presented.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos aplicados assentam na apresentação oral pelo docente dos conhecimentos e definições fundamentais
associados aos conteúdos, apoiados na consulta da bibliografia indicada.

Há, particularmente neste âmbito do programa e dos tempos de aulas associados, um gradual aumento de
complexidade de temas nas aulas que abordam as interconexões entre teoria da arte e da arquitectura, e que deverão
ser apresentados e debatidos entre docentes e estudantes.
A imprescindível ilustração  para demonstração e compreensão  dos diversos conteúdos, é realizada em dois
sentidos: por um lado o docente apresenta sempre exemplos gráficos (ou em suportes multimédia), que ilustrem os
diversos temas e, por outro lado, no âmbito dos enunciados de exercícios a realizar, os estudantes deverão investigar
e coligir novos exemplos retirados de bibliografias recomendadas, como também de exemplos concretos a encontrar
nos circuitos da sua própria experiência/viagens quotidianas.
No que respeita em particular aos aspectos da geometria da forma arquitectónica, sua ligação com a exposição Solar e
sua relação com o comportamento ambiental do edificado, para além dos esquemas e exemplos gráficos, os
estudantes serão ainda motivados à observação directa dos fenómenos de exposição à luz e projecção de sombras,
seu registo e programação geométrica de forma, definição de “cheios vazios” no desenho arquitectónico.
Serão realizados exercícios de carácter projectual e também de representação especificamente, do espaço e forma
arquitectónica levando ao contacto com o uso da geometria no controle da concepção arquitectónica nomeadamente
no que respeita aos seus problemas métricos (relacionados com a presença e uso pelo Homem) e interrelações de
espacialidade: escadas, rampas e suas relações de percurso entre pisos e definições de formas volumétricas
(objectivos 3 e 4).
Os exercícios a realizar pelos estudantes serão ainda matéria de estudo de algumas especificidades das técnicas de
expressão gráfica, de forma a transmitir e consolidar noções de comunicação rigorosa dos valores expressivos das
linguagens arquitectónicas e sua espacialidade. Esta aprendizagem realizarseá a partir da experiência prática e
observação crítica e autocrítica dos resultados expressivos alcançados.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methods used are based on an orally presentation of the knowledge key definitions associated with content by the
teacher, also supported by reference bibliography.
There is, particularly in this part of the program and associated sessions, a gradual increase in complexity that
addresses the interconnections between art, theory and architecture, and should be presented and discussed among
teachers and students.
The essential illustration  for demonstration and understanding  of several contents, is performed in two directions:
on the one hand the teacher always presents graphical examples (or multimedia), illustrating the different topics and,
secondly, considering the exercises to be performed, students should explore and collect new examples, drawn from
recommended bibliographies, as well as real examples to find in the circuits of their own experience / daily travel.
Regarding particularly aspects of the architectural form geometry, its connection with solar exposure and its relation to
the environmental performance of buildings, in addition to the schemes and graphic examples, students will still be
motivated to the direct observation of light exposure phenomena and projection of shadows, their registration, and
form and geometric programming, defining "filled gaps" in architectural drawing.
Exercises will be performed of projectual nature and also of representation, space and architectural form, leading to the
use of geometry in controlling the architectural conception, particularly with respect to their metric problems (related to
the presence and use by humans), and interrelationships of spatiality: stairs, ramps and their route relations between
floors and definitions of volumetric shapes (targets 3 and 4).
The exercises to be undertaken by students will also target to a matter of study of some specific techniques of graphic
expression, in order to convey and reinforce notions of expressive communication of strict values and its spatial and
architectural languages. This learning will take place from the practical experience, critical observation and self
criticism of the significant results achieved.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
VITRÚVIO POLIÃO, Marco Lúcio  Los diez libros de arquitectura. Madrid : Alianza , 1997. ISBN 8420671339 Cota na
BDC: 72.01 / V 829 d
AGKATHIDIS, Asterios  Modular structures in design and architecture. Amsterdam : Bis, 2009. ISBN 9789063692063
Cota na BDC: 72.01 / A 213 m
AGUILAR, Leonildo Teixeira de  Alguns conceitos geométricos.Lisboa : Lusolivro, 1993. ISBN 972807218X Cota na
BDC: 514 / A 235 a
AUBERT, Jean  Cours de dessin d'architecture a partir de la geometrie descriptive : a l'usage des eleves de premiere
annee des ecoles d'architecture. 4ème ed. Paris : La villette, cop. 1996. ISBN 2903539065 Cota na BDC: 72.012 / P 939
c
COHEN, Scott  Contested symmetries : the architecture of Preston Scott Cohen. London : Laurence King, cop. 2001.
ISBN 1856692507,Cota na BDC: 72.012 / P 939 c
HILTON, Frank  Dibujo geométrico en la construcción. Mexico: Gustavo Gili, 1979. ISBN 968608507/6 Cota na BDC:
744 / H 55 d

Mapa IX  A04 História do Espaço Arquitetónico
6.2.1.1. Unidade curricular:
A04 História do Espaço Arquitetónico
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Goreti Ferreira de Sousa  4 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Assimilar o espaço como elemento central da História da Arquitetura;
 Entender as diferentes dimensões do Espaço Arquitectónico desde as primeiras marcas de antropização da Paisagem
à concepção do Espaço enquanto forma e volume;
 Conhecer as distintas concepções do espaço arquitectónico que se foram desenvolvendo ao longo dos períodos
históricos ;
 Caracterizar os principais conceitos que originam a constituição de determinada concepção espacial;
 Compreender os fenómenos sociais, culturais, religiosos, económicos, que estiveram na base da evolução da
concepção espacial ao longo dos séculos;
 Apreender a construção/concepção do Espaço de forma integrada.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Assimilate space as a central element of the History of Architecture;
 Understand the different dimensions of the architectural space from the earliest anthropic landscape to the
conception of space as shape and volume;
 Understanding the different concepts of the architectural space that have been developed over time;
 Characterize the key concepts that lead to the formation of specific spatial conception;
 Understand the social, cultural, religious, economic phenomena, which were the basis for defining and explaining the
evolution of the spatial conception over the centuries;
 Understand the construction/conception of space in an integrated form.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Arquitetura como espaço organizado
Volume e Espaço em Arquitetura.
Diferentes dimensões do espaço arquitetónico.
2 Ordenação e antropização do espaço
Relação das comunidades préhistóricas com o espaço físico.
Organização do território económico e organização do espaço ritual.
Gradual domesticação do espaço durante o Mesolítico e o Neolítico.
As primeiras civilizações e a condicionante ambiental.
3 Diversas idades do espaço arquitetónico
Espaço PréClássico: Volume e a massa sobre o espaço infinito.
Espaço Clássico: da unidade do espaço grego à diversidade espacial romana.
Antiguidade tardia: o espaço paleocristão.
Espaço medieval: a progressiva conquista da métrica e do simbolismo.
Espaço Renascentista: do regresso às soluções clássicas à definição do espaço absoluto.
Espaço Barroco: conquista da complexidade, do movimento e do dinamismo.
Terceira idade do espaço arquitetónico: do retorno a modelos do passado às distintas formulações espaciais
contemporâneas.
6.2.1.5. Syllabus:
1  Architecture as an organized space: volume and space in architecture; different dimensions of architectural space.
2  Sorting and anthropization of space: relation between prehistoric communities with the physical space; economic
territorial organization and organization of the ritual space; gradual domestication of space during the Mesolithic and
Neolithic; the first civilizations and the environmental condition.
3  Various ages of architectural space: Preclassic space  Volume and mass of infinite space; Classic space – from the
Greek space unity to the Roman spatial diversity; late Antiquity: PaleoChristan space; Medieval space: the gradual
conquest of the metric and the symbolism; Renaissance space: the return to classical solutions and to the definition of
absolute space; Baroque space: conquest of complexity, movement and dynamism; third age of the architectural
space: from the return to past models to different spatial contemporary formulations.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos correspondem à sistematização de matérias, organizadas em blocos temáticos, relacionadas com a
valorização do espaço como elemento central da História da Arquitetura; História das diversas idades do espaço
arquitetónico, identificando os conceitos que originam a sua constituição: Espaço Clássico, Medieval, Renascentista,

Barroco, etc. Compreensão e caracterização dos fenómenos sociais, culturais, religiosos, económicos, ou de outra
natureza, que estiveram na base da sua definição e que explicam a sua evolução ao longo dos séculos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents correspond to the themes systematization, organized in thematic groups, and related to the appreciation
of space as a central element of the History of Architecture, History of the various ages of the architectural space,
identifying the concepts that lead to its configuration: The Classical, Medieval, Renaissance, Baroque space, etc.
Characterization and understanding of social cultural, religious, economic, or other phenomena, which were the basis
of its definition and explain its evolution over the centuries.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de trabalho proposta pretende reorientar o foco de atenção da figura do professor para a do estudante,
centrando o trabalho no debate de ideias, suscitado ou apoiado pela projeção e análise de imagens e documentos.
A avaliação corresponde à verificação do grau de satisfação dos objetivos propostos para a unidade curricular,
assente em três elementos de avaliação: participação e desempenho nas tarefas, exercícios e debates propostos
durante as aulas; execução de um exercício de avaliação escrita; desenvolvimento de um trabalho de investigação.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology proposed aims to reorient the focus of attention on the figure of the teacher to the figure of the
student, focusing on the brainstorming work, raised or supported by the projection and analysis of images and
documents.
The assessment corresponds to the verification of the degree of satisfaction of the proposed objectives for the
curricular unit, based on three elements of evaluation: participation and performance on tasks, exercises and
discussions offered in classes; completing of a written evaluation, development of a research work.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular de História do Espaço Arquitetónico tem como objetivos principais levar os estudantes a
conhecerem as distintas dimensões do espaço arquitetónico, desde as marcas de antropização da paisagem à
conceção de um espaço enquanto forma e volume e a conseguirem caracterizar os principais conceitos que estiveram
na base da sua evolução e que compreendam a interligação entre essa evolução e os fenómenos sociais, culturais,
religiosos, económicos, ou de outra natureza, que a justificam.
Pretendese que desenvolvam competências que lhes permitam avaliar a conceção espacial como elemento central da
História da Arquitetura e assimilar a construção/conceção do espaço arquitetónico de forma integrada.
Em todos os momentos se procura promover a correta expressão verbal e escrita e os hábitos regulares de leitura.
Por fim tentase consciencializar os estudantes para os múltiplos fatores, tanto objetivos como subjetivos, que
interferem na prática de projeto.
Tendo em vista a necessidade de alcançar estes objetivos delineouse uma metodologia em que o professor cede o
lugar de destaque ao estudante, procurando, em todos os momentos fomentar a sua participação. Nas horas de
contacto o estudante deve ser capaz de participar de forma ativa e consciente nos debates suscitados pela introdução
teórica ao tema em análise que tem lugar no início de cada sessão.
Dentro desta metodologia entendeuse a figura do docente como dinamizador da aprendizagem e não como veículo de
transmissão de conteúdos. Pretendese que o estudante adquira conhecimentos, como se depreende dos primeiros
objetivos enunciados, mas procurase igualmente que desenvolvam competências que lhes possibilitem, não só a
perceção e leitura do espaço arquitetónico, mas uma intervenção consciente no mesmo.
Tendo em atenção que se trata de uma unidade curricular do primeiro semestre em que a maioria dos estudantes
acabam de concluir do ensino secundário, onde a figura do professor tende a centralizar todas as atenções,
assumindo a estudante uma atitude passiva, procurarseá aumentar gradualmente o envolvimento do estudante na
dinâmica da aula, começando com pequenos exercícios de interpretação e análise, passando a incentivar a exposição
de pontos de vista apoiados nos documentos propostos para análise. Pretendese no final do semestre conseguir
implementar a uma dinâmica de debate de ideias, na que o docente funcione como promotor e mediador, lançando
questões e deixando que os estudantes encontrem, em conjunto as respostas.
Nas restantes horas promovese a pesquisa autónoma, visando a consolidação de hábitos de estudo e de
investigação, determinantes para o sucesso de qualquer estudantes do ensino superior. A cada aluno é solicitado um
trabalho que desenvolve ao longo do semestre e que é acompanhado pela docente em cada uma das fases. Com esta
atividade pretendese que o estudante tenha um primeiro contacto com as regras de investigação e desenvolva o gosto
pelo conhecimento.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit of History of architectural space has as its main goals to lead students to acknowledge the different
dimensions of architectural space, from the marks of human disturbance of the landscape, to the conception of space
while form and volume, thus characterizing the key concepts that were at the basis of its evolution, and understanding
the connection between this development and social, cultural, religious, economic or of other nature phenomena,
which justify it.
It is intended to develop skills to assess the spatial conception as a central element of the History of Architecture and
to assimilate seamlessly the construction / conception of the architectural space.
At all times promote the correct verbal and writing expression, as well as habits and regular reading are promoted.
Finally is attempted to raise awareness among students to multiple factors, both objective and subjective, that interfere
with the practice of the design studio.
Given the need to achieve these goals a methodology was outlined, in which the teacher gives way to his highlighted
position to the students, seeking at all times to encourage their participation. In the contact hours the student should

be able to participate actively and consciously in the debates raised by theoretical introduction to the topic at study,
which takes place at the beginning of each session.
Within this methodology, the figure of the teacher is understood as a learning facilitator and not as a vehicle for
contents transmission. It is intended that the student acquires knowledge, as reflected in the first goals set, but it also
looks for the students to develop skills that will enable them not only the perception and reading of architectural space,
but also of a conscious intervention in it.
Bearing in mind that this is a curricular unit of the first semester, in which most students have just completed the
secondary education, where the figure of the teacher tends to centralize all the attention, and assuming the
passiveness of the student, it will be gradually sought to increase the involvement of students in the class dynamics,
starting with small exercises of interpretation and analysis, and thus encouraging the exhibition of viewpoints
supported by the proposed documents for analysis. The aim is to achieve, at the end of the semester, a dynamic debate
of ideas, in which the teacher works as a facilitator and mediator, casting questions and letting students together to
find the answers.
In the remaining hours independent research in order to consolidate habits of study and research will be promoted,
also decisive for the success of any higher education student. Each student is asked for a work that developed over the
semester and that is monitored by the teacher in each of its phases. This activity is intended for the student to have a
first contact with the rules of research and to develop a taste for knowledge.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
SUREDA, Joan – Las primeras civilizaciones. Prehistoria, Egipto, Próximo Oriente, In: Historia universal del Arte, Vol. I,
Barcelona, Editorial Planeta, 1994
WILDUNG, Dietrich – O Egipto. Da préhistória aos romanos, Lisboa, Taschen, 1998.
BENEVOLO, Leonardo – Introdução à arquitetura, Col. Arte & Comunicação, Lisboa, Edições 70, [1999].
GIDEON, Sigfried – El presente eterno: los comienzos de la arquitectura. Una aportación al tema de la constancia y el
cambio, Madrid, Alianza Editorial, 1992.
GIEDION, S.  Espacio, tiempo y arquitectura: (el futuro de una nueva tradición), 5.ª ed., Madrid: Dossat, 1980.
GIEDION, S.  La arquitectura, fenomeno de transicion: las tres edades del espacio en arquitectura, Barcelona: Gustavo
Gili, 1975.
KOCH, Wilfried – Estilos de Arquitetura (I e II), Col. Dimensões/ Série Especial, N.º 10, Lisboa, Editorial Presença,
[1985].
ZEVI, Bruno  Saber ver a arquitetura, Lisboa: Arcádia, [s.d.].

Mapa IX  A05 Morfologia e Antropologia do Espaço
6.2.1.1. Unidade curricular:
A05 Morfologia e Antropologia do Espaço
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gilberto Duarte Carlos  2 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Explorar o desenho diagramático como metodologia de análise e de representação conceptual;
 Desenvolver ferramentas de análise e desmontagem espacial e formal, através do recurso a modelos tridimensionais;
 Consolidar instrumentos e metodologias de abordagem ao projeto;
 Compreender os princípios base que estão na origem da constituição do espaço e da forma arquitetónica;
 Entender a existência de uma gramática própria inerente às obras e espaços arquitetónicos;
 Valorizar o entendimento de que o ‘sujeito’, utilizador dos espaços arquitectónicos, estabelece como matriz
antropológica, que se encontra na base da definição espacial.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Explore the diagrammatic drawing as a method of analysis and conceptual representation;
 Develop tools of analysis and disassembly spatial and formal, through the use of threedimensional models;
 Consolidate tools and methodologies for the design approach
 Understanding the existence of a specific grammar inherent to construction and architectural spaces;

 Enhance the understanding that the “Man”, user of architectural spaces, establishes himself as the anthropological
matrix that lies at the basis of its definition.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Elementos de composição arquitetónica e urbana: ponto, linha, plano e volume;
2 Forma: Propriedades, tipos, transformações e articulações;
3 Forma e espaço: unidade entre contrários e características do espaço arquitetónico;
4 Tipos de organização espacial e formal: relação entre espaços, vínculos, sistemas de agregação espacial;
5 Circulações: envolvente e aproximação ao edifício, elementos de circulação e conexão;
6 Proporção e escala: sistemas de proporcionalidade, ergonomia, secção áurea, ordens, teorias renascentistas,
‘modulor’, proporções antropomórficas;
7 Princípios estruturantes das composições formais e espaciais: eixo, simetria, hierarquia, anarquia, pauta, ritmo e
repetição, transformação;
8 O espaço na obra de alguns autores clássicos;
9 Autonomização do espaço;
10 Propostas para a antropologia do espaço como novo campo disciplinar;
11 Conceitos da nova espacialidade.
6.2.1.5. Syllabus:
1  Elements of architectural and urban composition: dot, line, plan and volume;
2  Form: properties, types, transformations and joints;
3  Form and space: unity between opposites and features of architectural space;
4  Types of formal and spatial organization: the relation between spaces, linkages, spatial aggregation systems;
5  Circulation: compelling area and approach to the building; elements of movement and connection;
6  Proportion and scale: proportionality systems, ergonomics, golden section, orders, Renaissance theories 'modulor',
anthropomorphic proportions;
7 – Structuring principles of formal and spatial compositions: axis, symmetry, hierarchy, anarchy, staves, rhythm and
repetition, transformation;
8  The space in the work of some classical authors;
9  Empowerment of space;
10  Proposals for the anthropology of space as a new disciplinary field;
11  Concepts of new spatiality
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos definidos foram estabelecidos de acordo com uma organização hierarquizada das matérias relacionadas
com o desenvolvimento da gramática inerente ao espaço e forma arquitetónica, partindo dos elementos geométricos
primários aos mecanismos de composição formal; o estudo das relações desenvolvidas entre o homem e o espaço
que o mesmo habita. Conceitos e definições úteis para os primeiros exercícios de análise e interpretação formal, de
realidades arquitetónicas, com base em metodologias estruturadas. A sua definição foi essencialmente fundamentada
na argumentação dos autores de referência na área, conforme se pode verificar na bibliografia indicada no programa.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents were defined according to an established hierarchical organization of subjects, related to the
development of the grammar inherent to architectural space and form, building from primary geometrical mechanisms
elements to formal composition mechanisms; the study of the relations developed between Man and the space he
inhabits. Useful concepts and definitions for the early exercises of formal analysis and interpretation of architectural
realities are given, based on structured methodologies. Its definition was essentially based on the argument of the
referenced authors in this area, as shown in the bibliography indicated for the programme.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Tencionase privilegiar a aplicação de ferramentas de análises espaciais, conjugada com a sua interpretação
semântica, feita com base na informação exposta nas aulas teóricas, na investigação efetuada, e na leitura da
bibliografia geral e específica. O exercício deverá consolidar a implementação de esquemas diagramáticos próprios e
de interpretações estruturadas, utilizados na análise de contextos existentes sempre transferíveis para situações
conceptuais próprias, refletindo no percurso de avaliação contínua toda a investigação e experimentação efetuadas.
A avaliação será feita através de 1 exercício composto por 4 fases, onde se verificará a aplicação das competências
adquiridas no âmbito do exercício a desenvolver, que devem ser objetivamente demonstradas na sua elaboração: 1
Análise formal; 2 Interpretação Conceptual; 3 Análise de carácter Antropológico; e 4  Síntese Interpretativa Geral
(interrelacionado as fases temáticas anteriores após processo retificativo).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
It is intended to focus on the application of spatial analysis tools, coupled with its semantic interpretation, and based
on information exposed in lectures, in conducted research, and the in reading of general and specific bibliography. The
exercise will strengthen the implementation of particular diagrammatic schemes and structured interpretations
contexts, used in the analysis of existing conceptual and always transferable to conceptual situations, reflecting the
research and experimentation carried out on the continuous assessment.
Evaluation will be done through 1 year consists of 4 phases, which will verify the application of the skills acquired in
the exercise to develop, which must be objectively demonstrated in its preparation: 1  Formal Analysis 2  Conceptual

Interpretation 3  Analysis Anthropological character, and 4  General Interpretative Summary (interrelated thematic
previous phases after amending process).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia proposta foi estabelecida de forma a proporcionar um fio condutor coerente entre o bloco de matérias
de composição formal e o de interpretação antropológica do espaço arquitetónico.
Da mesma forma que se pretende estimular a aplicação operativa dos seus conteúdos, geralmente associados a uma
carga teórica significativamente densa, sobretudo para estudantes do 1º Semestre.
Desta forma optouse pelo desenvolvimento de um exercício analítico de encadeamento progressivo, que acompanha
o desdobramento dos conteúdos expostos em blocos temáticos separados ao longo de todo o Semestre. A exposição
dos conteúdos é realizada através de aulas teóricas onde a informação é sistematizada com recurso a suporte
multimédia, e onde se recorre frequentemente a exemplos concretos como ilustração das respetivas premissas. Para
além da assimilação das principais definições, referências e correntes associadas aos temas dos blocos teóricos, as
exposições teóricas incidem também na exemplificação da aplicação de métodos e procedimentos analíticos,
recorrendo a alguns dos trabalhos mais paradigmáticos na leitura e interpretação da expressão arquitetónica.
O encadeamento dos conteúdos pretende numa primeira fase dotar o aluno da capacidade de reconhecer as operações
de composição básicas, seja de forma isolada e abstrata, seja de forma dissimulada na complexidade do conjunto
arquitetónico. Numa segunda fase pretendese capacitar o aluno para o tipo e o grau de influências que certas
pressões culturais exercem nas decisões de conceção e de apropriação dos objetos arquitetónicos. Numa terceira e
última fase a metodologia pretende demonstrar a interrelação destes dois fatores e a sua conjugação para a coerência
ou a incongruência do ato de projeto.
A resolução do exercício proposto é orientada para o pensamento diagramático e para a esquematização conceptual,
isolando de forma estruturada os elementos e componentes que constituem a realidade arquitetónica, sob perspetivas
diferenciadas, permitindo a análise objetiva e perspicaz em detrimento de interpretações soltas, superficiais e
subjetivas; ressalvando a necessidade absoluta da sua leitura final, integrando e articulando todas as componentes
sem exceção, para a compreensão efetiva do fenómeno arquitetónico em todas as suas dimensões e extensões.
A metodologia proposta pretende assim contrariar a convencional postura passiva do estudante perante os conteúdos
associados aos temas da gramática da forma e da antropologia do Espaço. Estimulando uma orientação mais
pragmática para a preparação de processos analíticos e reforçando a capacidade de aplicação dos mesmos no ato de
Projeto.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The proposed methodology was established in order to provide a consistent thread between the block of formal
composition themes and the one of anthropological interpretation of architectural space.
Likewise it also intends to stimulate the operative application of its contents, usually associated with a significantly
dense theoretical load, especially for students in the 1st semester.
Thus, it was chosen to develop an analytical exercise of progressive chaining, which monitors the deployment of the
displayed contents in thematic groups, separated throughout the semester. The exposure of the contents is performed
through lectures where information is systematized using multimedia support, frequently with specific examples to
illustrate their premises. In addition to the assimilation of the essential definitions, references and thematic strands
related to the theoretical blocks topics, the contents exposure also focus on theoretical examples of the application of
analytical methods and procedures, using some of the most paradigmatic works reading and interpretation of
architectural expression.
The contents sequence intends, first to provide the student with the ability to recognize basic compositing operations,
either in isolation, abstract, or covertly in the complexity of the architectural ensemble. On a second phase it aims to
enable the student to the type and degree of influences that some cultural pressures exert on design decisions and
ownership of architectural objects. In a third and final phase, this methodology aims to demonstrate the
interrelationship of these two factors and their combination for the consistency or inconsistency of the design studio
process.
The resolution of the proposed exercise is oriented towards the diagrammatic thinking and the conceptual outline,
isolating structurally the elements and components that constitute the architectural reality under different perspectives,
and thus allowing the objective and insightful analysis, rather than loose, superficial and subjective interpretations;
without prejudice of the absolute necessity of its final reading, articulating and integrating all components without
exception, for a proper understanding of the architectural phenomenon in all its dimensions and extensions.
The proposed methodology aims therefore to argue against the conventional passive attitude of the student towards
the content issues associated with the form grammar and space anthropology, and thus encouraging a more pragmatic
training of analytical processes and enhancing the ability to implement them in the design studio act.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
ARNHEIM, Rudolf  La forma visual de la arquitectura. Barcelona : Gustavo Gili, 1978. ISBN 8425207282.Cota na BDC:
72.012 / A 772 f;
ARNHEIM, Rudolf – A dinâmica da forma arquitectónica . Lisboa : Presença, 1988. Depósito legal nº 17774/87;
BAKER, Geoffrey H.  Análisis de la forma : urbanismo y arquitectura. México : Gustavo Gili, cop. 1991. XX, ISBN 968

8871591. Cota na BDC: 72.012 / B 142 a;
CHING, Francis D. K.  Arquitetura : forma, espaço e ordem. São Paulo : Martins Fontes, 1999. ISBN 8533608748.Cota
na BDC: 72.012 / C 466 arq;
CONSIGLIERI, Victor  A morfologia da arquitectura: 19201970. 2ª ed. Lisboa : Estampa, 1995. ISBN 9723310058.
ISBN 9723310066. Cota na BDC: 72.01 / C 768 m / V. 1 e V. 2;
GHYKA, Matila C.  Esthétique des proportions dans la nature et dans les arts. Monaco : Le rocher, cop. 1987. ISBN
2.268.00543.7. Cota na BDC: 72.012 / G 349 e;
SILVANO, Filomena – Antropologia do Espaço. Lisboa : Assírio e Alvim. 2010. ISBN 9789723715347.

Mapa IX  A06 Materiais e Análise Construtiva
6.2.1.1. Unidade curricular:
A06 Materiais e Análise Construtiva
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Vítor Manuel Rosas da Silva  6 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Desenvolver o conhecimento sobre os principais materiais construtivos, das suas capacidades e potencialidades,
entendendo o papel lógico que cada elemento desempenha na composição de uma construção.
 Desenvolver a sensibilidade dos estudantes para a interpretação das características dos materiais e dos processos
construtivos tradicionais, entendendoos não só como património histórico e anacrónico, mas principalmente por
constituírem um saber acumulado que revela qualidades construtivas intrínsecas e potencialidades para a sua
utilização actual.
 Dotar o estudante com informação teórica sobre materiais e técnicas construtivas, desenvolver a sua capacidade de
análise e observação (nos seus diferentes níveis e escalas de abordagem) e simultaneamente apelar ao rigor das
diversas representações escritas, orais e gráficas que irá produzir.
 Desenvolver no estudante o entendimento da lógica e da racionalidade subjacente à escolha de materiais e de
técnicas construtivas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Develop the knowledge on key construction materials, their abilities and potential, understanding the logical role that
each element plays in the composition of a building.
 Develop students' sensitivity to the interpretation of the materials characteristics and traditional construction
processes, understanding them not only as historical and anachronistic heritage, but mainly because they constitute
an accumulated knowledge that reveals intrinsic constructive qualities and potentialities current for its use.
 Provide students with theoretical information on materials and construction techniques, to develop his analysis and
observation ability (in its different levels and scales of analysis) and simultaneously to appeal to the accuracy of
various written, oral and graphic representations that will be produced.
 Develop in the student the logic and rationale understanding behind the choice of materials and construction
techniques.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Enquadramento geral dos materiais abordados.
2 A pedra  Tipos, propriedades, patologias e tratamentos. As alvenarias de pedra na construção tradicional e na
construção contemporânea.
3 A madeira  Tipos, propriedades, patologias e tratamentos. Os elementos executados em madeira na construção
tradicional e na construção contemporânea.
4 A terra  Diferentes técnicas construtivas. A terra na construção tradicional e na construção contemporânea.
5 Os cerâmicos  Composição, propriedades e classificação das argilas. Os diferentes processos construtivos e
aplicações.
6 O ferro/aço – Propriedades e aplicação em estruturas, caixilharias e revestimentos.
7 O alumínio / cobre / zinco  Propriedades e aplicação em estruturas, caixilharias e revestimentos.
8 O vidro  Composição, propriedades e classificação. Os diferentes tipos de utilização em vãos, coberturas e
revestimentos.
9 O betão – Composição, propriedades e aplicações na construção.

6.2.1.5. Syllabus:
1  General framework of the materials approached.
2  Stone  types, properties, pathologies and treatments. Stone masonry in traditional and contemporary construction.
3  Wood  types, properties, pathologies and treatments. The wooden elements in traditional and contemporary
construction.
4  Earth  Different construction techniques. Earth in traditional and contemporary construction.´
5  Ceramic  Composition, Properties and clay classification. The different construction processes and its applications.
6  Iron / Steel  Properties and application structures, frames and coatings.
7  Aluminium / copper / zinc  Properties and application structures, frames and coatings.
8  Glass  Composition, Properties and classification. The different types of usage in spans, roofing and coatings.
9  Concrete  composition, properties and constructive applications.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estipulados foram definidos de acordo com a sistematização hierarquizada das matérias fundamentais
associadas à compreensão da dimensão material, construtiva e técnica das formas e dos espaços arquitectónicos,
partindo da análise de objectos em contextos tipológicos tradicionais. Percepção das propriedades, potencialidades e
limitações físicas das construções e dos materiais que a constituem. Levantamento e caracterização dos materiais da
arquitectura vernácula e dos sistemas construtivos a eles associados: a pedra, a terra e a madeira.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The set contents were defined according to the hierarchical systematization of fundamental issues associated with
understanding the material, constructive and technical dimensions of shapes and architectural spaces, based on the
analysis of objects in traditional typological contexts. Perception of the properties, capabilities and physical limitations
of the buildings and the materials contained therein. Survey and characterization of materials of vernacular architecture
and building systems associated with them: the stone, earth and wood.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino instituídos pretendem a apresentação e compreensão de um conjunto de módulos teóricos,
estabelecidos nos conteúdos programáticos. No decorrer das aulas teóricas será disponibilizada ao estudante
informação teórica / técnica que o ajudará a identificar e entender as características dos materiais e dos processos
construtivos mais relevantes, analisando simultaneamente exemplos de construção tradicional e contemporânea. Em
paralelo serão desenvolvidos exercícios individuais que permitam potenciar a sua compreensão e fomentar a sua
aplicação prática.
A metodologia assume assim duas vertentes diferenciadas, cada uma com objectivos próprios, mas complementares
quanto aos objectivos da Unidade Curricular.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology aim to set up the presentation and understanding of a range of theoretical modules,
established in the syllabus. During the lectures theoretical and technical information will be made available to the
student, so that it will enable to identify and understand the characteristics of materials and more relevant construction
processes, simultaneously analyzing examples of contemporary and traditional construction. Individual exercises will
be developed in parallel to allow the students to enhance their understanding and to promote practical application as
well. The methodology takes thus two different strands, each with its own objectives, but complementary considering
the objectives of the course.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nas aulas de suporte teórico é apresentado ao discente um conjunto de informação técnica que o ajudará a identificar
e entender as características dos materiais e dos processos construtivos mais relevantes, mediante a análise singular
e comparativa de exemplos de construção tradicional e contemporânea.
Não descurando outros conteúdos, e de forma a apoiar os temas desenvolvidos na Unidade Curricular de Projecto
Análise, será dada maior relevância ao estudo dos materiais tradicionais – pedra, terra, madeira.
No final do Semestre será realizado um exame escrito no qual o discente, mais do que enumerar um conjunto de
factos, deve demonstrar a capacidade de articular e estabelecer raciocínios lógicos sobre os conteúdos leccionados –
entender a especificidade de cada material, o que o diferencia de outros, os diferentes métodos implícitos à sua
aplicação e o seu desempenho técnico na construção.
Os exercícios práticos são assumidamente complementares, e pretendem sobretudo sedimentar a compreensão dos
conteúdos teóricos.
No primeiro, desenvolvido em simultâneo com a U.C. de Projecto, o aluno realiza o levantamento e análise dos
materiais e das técnicas construtivas de uma construção tradicional. A transposição desta informação para desenho
permitirá ao aluno entender a função relativa que cada um dos componentes construtivos desempenha no conjunto, as
suas características específicas, bem como os princípios pelos quais se agregam e articulam entre si. (entender
observando)
O segundo exercício, realizado na fase final do Semestre, visa o desenvolvimento de uma construção elementar e de
pequena dimensão – o quiosque, partindo de um único material construtivo – a madeira. Neste serão definidos e
pormenorizados todos os componentes primários de uma construção – pavimento, parede, cobertura e vão – devendo
o aluno demonstrar a capacidade de articular e aplicar em projecto os conteúdos teóricos. (entender aplicando)
A metodologia empregue tem como objectivo a compreensão da dimensão material, construtiva e técnica das formas e

espaços arquitectónicos. Mais do que um estudo aprofundado, exaustivo e eminentemente técnico, pretendese do
aluno o entendimento da lógica e da racionalidade subjacente à escolha dos materiais e das técnicas construtivas
(tanto tradicionais como contemporâneos) e do seu papel fundamental na construção de um discurso arquitectónico
rigoroso e coerente.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Along theoretical classes the student is given a set of technical information that will help him to identify and
understand the characteristics of materials and the more relevant construction processes, by analyzing natural and
comparative examples of traditional and contemporary construction. Notwithstanding other contents, and in order to
support the themes developed within this curricular unit of Architectural Design Studio  Analysis, it will be given
greater relevance to the study of traditional materials  stone, earth, wood.
At the end of the semester a written examination will be developed in which the student, rather than enumerating a set
of facts, must demonstrate the ability to articulate and establish logical reasoning about what was taught 
understanding the specificity of each material, what differentiates it from others, the different implicit methods and their
application technical performance in built works.
Practical exercises are admittedly complementary, and aim rather to sediment the understanding of theoretical
concepts. The first one, developed simultaneously with the curricular unit of Architectural Design Studio  Analysis, the
student conducts a survey and an analysis of materials and construction techniques of a traditional building. The
transposition of this information to the technical drawing will allow the student to understand the relative role that each
building component plays altogether, their characteristics, and the principles by which they aggregate and articulate
with each other. (Understanding from seeing).
The second exercise, conducted at the end of the semester, aims to develop an elementary and small build  the kiosk,
from a single building material – the wood. In this construction all primary components of a building  floor, wall, roof
and spanwill be defined and detailed, and the student must demonstrate the ability to articulate and apply in the
project the theoretical teachings. (Understanding by doing).
The employed methodology aims at the understanding of the material, constructive and technical dimensions of
architectural forms and spaces. More than a meticulous, comprehensive and highly technical study, it is intended for
the student's understanding of the logic and rationality behind the choice of materials and construction techniques
(both traditional and contemporary), and its role in the development of a rigorous and coherent architectural discourse.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
BERTRAND, João Segurado  “Materiais de Construção” , Ed. Biblioteca de Instrução Profissional.
SEGURADO, João Emílio dos Santos  “Alvenarias e Cantarias”, Ed. Biblioteca de Instrução Profissional.
BORDALO PINHEIRO, Thomaz  “Manual do formador e estucador”, Ed. Biblioteca de Instrução Profissional.
COSTA, Pereira da  “Enciclopédia prática da Construção Civil, n.º15 ”, Ed. do Autor.
COSTA
HILTON, Frank  “Dibujo Geométrico en la construccion”, Ed. Gustavo Gili.
PETRUCCI, Eládio G. R.  “Materiais de Construção”, Ed. Globo, 8.ª Edição, 1987.
ORDEM DOS ARQUITECTOS  “Arquitectura Popular em Portugal”, Ed. OA
KAHN, Louis I.  “Conversas com estudantes”. Ed. GG
ZUMTHOR, Peter  “Thinking Architecture”, Ed. Lars Muller

Mapa IX  A07 Projeto  Conceito
6.2.1.1. Unidade curricular:
A07 Projeto  Conceito
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro António Fonseca Jorge  7 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Luís Paulo Novais Pacheco  6 horas semanais
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Luís Paulo Novais Pacheco  6 horas semanais
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
específicos sobre a concepção e composição arquitectónica. Esta consciência deverá constituirse como sustento
para a justificação (autocrítica e crítica) e fundamentação da génese e desenvolvimento das formalizações propostas.
 Compreender os fenómenos e processos cognitivos entre o processo mental e material.
 Seleccionar, identificar e desenvolver um conceito arquitectónico com potencialidade espacial ajustado à
problemática de um enunciado concreto.
 Estabelecer, de forma justificada, compromisso entre conceito, forma e contexto.
 Produzir conteúdos gráficos e escritos complementares, de acordo com cada fase de trabalho, convenientemente
articuladas com a totalidade do processo de Projecto, que no final deverá ser materializado de forma coerente e
objectiva, num percurso concordante com a sua opção conceptual.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Raise awareness and capacity for fundamental reasoning on conceptual design and architectural composition. This
awareness should serve as sustenance for justification (selfcriticism and criticism) and reasons for the genesis and
development of the proposed formalization.
 To understand the phenomena and cognitive processes between mental process and material.
 To select, identify and develop an architectural concept with potential space set to issue a statement to concrete.
 To establish, in a justified format, the articulation between concept, form and context.
 To produce technical designs and supporting written content, according to each phase of work, conveniently
coordinated with the entire a project process, which in the end should be materialized consistently and objectively, in a
course consistent with its conceptual option.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Estruturação Metodológica: processo de conceção e projeto de arquitectura; a componente teórico/crítica no
processo de conceção; valorização conceptual da proposta arquitetónica;
2 A Génese conceptual: definição de conceito e aplicações; os modelos conceptuais arquitetónicos  caracterização e
síntese evolutiva; do modelo clássico à abstração positivista; o moderno e a supremacia do programa funcional; as
vanguardas e o manifesto criativo de rutura; os revisionismos conceptuais; o paradigma contemporâneo;
3 A articulação Conceptual – Formal: da estratégia à matéria; o signo e o significado; o tema e a sua definição no
universo espacial; fundamentação e registo; os processos básicos de desenho e modelação.
4 Caracterização Formal: a configuração geométrica, interpretação e a conotação sensorial e simbólica do espaço;
operações básicas  conceito de volumetria, escala, enquadramento, compartimentação, circulação, acessos e
obliteração; a composição  processos, métodos e modelos.
6.2.1.5. Syllabus:
1 Methodological Structuring: process design and architecture design studio; theoreticalcritical element of the design
process; conceptual valuation of the architectural proposal. 2 The conceptual genesis: concept definition and
applications; conceptual architectural models: characterization and evolutionary synthesis; from classic model to the
positivist abstraction; the modern and the functional program supremacy; the vanguards and the burst creative
manifesto; the conceptual revisionisms; the contemporary paradigm. 3 FormalConceptual speech: from strategy to
substance; sign and signifier; theme and its definition in the spatial universe; substantiation and registration; the basic
processes of drawing and modelling. 4 Formal characterization: geometric configuration, interpreting and sensory and
symbolic connotation of space; basic operations  concepts of volumetry, scale, framing, partitioning, circulation,
access and obliteration; composition: processes, methods and models.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os temas sistematizados nos conteúdos pretendem auxiliar o estudante no desenvolvimento de unidades espaciais de
pequena dimensão e de programa funcional elementar, valorizando a experimentação conceptual como metodologia de
aproximação à solução final, e recorrendo a modelos tridimensionais como ferramenta de concretização e de teste
dessa experimentação. Os conteúdos foram definidos, de acordo com a bibliografia referenciada e com a experiência
prática dos docentes, de forma a acompanhar o desenvolvimento do processo de projecto e de estruturação da
abordagem conceptual, alicerçada no compromisso entre conceito, forma e espaço.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The themes systematized within the contents are intended to support the student’s development of small spatial units,
and of functional elementary programme, emphasizing conceptual experimentation as a method of approach to the
final solution, and using threedimensional models as a tool to implement and test this experimentation. The contents
were then defined, according to the referenced literature and the practical experience of teachers, in order to follow the
development of the design studio process and structuring the conceptual approach, based on conciliation between
concept, form and space.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Na definição das estratégias e metodologias para conduzir a aprendizagem nesta Unidade Curricular, tevese em
consideração os objectivos a atingir, o número de alunos, a distribuição dos tempos de trabalho escolar, e
particularmente o nível de formação a atingir  2º semestre  procurando introduzir o estudante nas questões
fundamentais do processo criativo de Arquitectura, estimulando a adopção de um espírito critico e de consolidação do
seu discurso argumentativo.
Nesta medida, a metodologia do trabalho centrarseá na implementação de medidas de aprendizagem, reduzindose
um pouco mais o peso de tarefas e episódios de ensino que competem ao docente, adoptando este uma posição de
orientação do percurso em que será o estudante é protagonista principal da constituição de conhecimentos, uma vez
envolvido na experimentação e reflexão crítica a que o trabalho proposto conduz. Assim optouse por um quadro
metodológico do tipo pedagogia de projecto (project based learning).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In defining the strategies and methodologies to lead to learning within this curricular unit, its particular objectives were
taken took into account, as well as the number of students, the timetable for contact hours, and particularly the level of

training to achieve  2nd semester  looking for to initiate the student to the fundamental questions of the creative
process of architecture, and encouraging the adoption of a critical spirit and of consolidation of its argumentative
discourse.
To this extent, the work methodology will focus on implementing learning measures, by reducing the weight of some
tasks and teaching episodes, pertained by the teacher, and leading the teacher to adopt a guiding position and giving
way for the student to become the main protagonist of the knowledge constitution, once involved in experimentation
and critical reflection that the work proposed entails. So a methodological framework of pedagogy project was adopted
(project based learning).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A estratégia de aprendizagem pretende apoiar a definição e desenvolvimento do exercício central: a articulação
fundamentada de uma proposta de arquitectura com o seu processo conceptual.
Este objectivo estabelece em si o motivo para que, desencadeando o processo para o alcançar  e ao longo dele  se
levantem e identifiquem o conjunto de problemas, cujo estudo e experimentação de hipóteses de solução, venham a
formar nos estudantes a consciência e os conhecimentos que se pretende, venham a ser adquiridos.
Para além disto, com vista a potenciar o confronto dos estudantes com a amplitude de problemas e conteúdos,
envolvidos no tema definido, é importante que ocorra a partilha e troca de conhecimentos que se vão tornando
presentes nos diversos percursos individuais dentro da turma. Por isso, o percurso individual terá momentos de
apresentação e debate colectivos conduzido pelo docente e de acordo com o plano que a seguir se descreve.
Genericamente o trabalho de aprendizagem conduzirseá ao longo de três tipos de tempos:
a) Espaços de aula prática em regime de atelier de produção (desenhos, maquetas e textos), com acompanhamento
fundamentalmente directo e individual por parte do docente. Aqui poderá ocorrer também a demonstração informal ou
debate colectivo sempre que emergirem (do trabalho individual) questões cuja partilha e debate seja considerada
pertinente pelo docente, dado o seu vínculo imediato com a produção prática.
Estes espaços têm a duração de 3 ou 4 horas conforme distribuição dos tempos lectivos.
O trabalho desenvolvese com objectivos tendencialmente semanais – e avaliados em padrão de avaliação contínua –
que se vinculam à programação dos tempos de aula teórica.
b) Espaços de aula teórica: É um tempo semanal com duração de 2 horas. A aprendizagem baseiase na troca de
conhecimentos e dúvidas de interpretação ou pertinência de conteúdos recolhidos (na fase de análise), confronto das
diversas perspectivas de solução e partilha de problemas de trabalho que vão emergindo do trabalho prático.
O tempo é organizado a partir de apresentações formais por parte dos docentes e ocasionalmente por parte dos
estudantes, designados individualmente ou em trabalho de grupo, conforme a pertinência verificada na orientação
técnica dos exercícios práticos. Os temas focados serão organizados de acordo com a hierarquia estabelecida nos
conteúdos estipulados.
c) Tempos de trabalho extraaula: com orientação do docente e a partir das indicações que emergem do trabalho
prático, os estudantes deverão explorar e recolher e comparar informações relevantes para a prossecução do
processo a partir de diversas fontes: bibliográficas (em bibliotecas ou arquivos), locais (directamente do local indicado
para a simulação do projecto, sua envolvente próxima ou zonas com a mesma tipologia geofísica) e
personalidades/actores locais (populações, responsáveis políticos e técnicos especialistas com o apoio de docentes
de outras Unidades Curriculares do curso).
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The learning strategy aims to support the organization and development of the central exercise: a reasoned articulation
of an architectural proposal with its conceptual process.
This objective establishes itself in order to stand up and identify the set of problems, while triggering off the process to
achieve it  and along it , whose study and testing of possible solutions, will raise the students’ awareness towards the
knowledge, which is intended to be acquired.
In addition, in order to enhance the students' confrontation with the breadth of issues and contents involved in the set
theme, it is important that knowledge sharing and exchange occur, as they became part of the various individual
pathways within the group. Therefore, the individual pathway will have moments of collective presentation and
discussion, led by the teacher and in accordance with the plan described below.
Generally work learning will drive over time of three types:
a) Practical sessions in a studio production system (technical drawings, models and texts), with fundamentally direct
and personal monitoring by the teacher. Here it is possible that informal demonstration or collective discussion may
also occur, whenever these emerge (from individual work), and which sharing and debate are considered relevant by
the teacher, given its immediate bond with the practical production.
These spaces last for three or four hours, according to the distribution of teaching periods. The work is developed
within weekly objectives  and evaluated on a standard continuous assessment  that link to the schedule of lecture
times.
b) Lecture sessions: weekly time lasting 2 hours. The learning is based on the exchange of knowledge and questions of
interpretation or relevance of content collected (considering the analysis phase); confrontation of different solution
perspectives and sharing work problems that emerge from practical work.
Time is organized from formal presentations by teachers and occasionally by students, individually or in group work,
accordingly to the relevance of technical orientation of the practical exercises. The issues covered will be organized
according to the hierarchy established in the contents stipulated.
c) Time of extraclass work: with teachers’ guidance and from emerging indications from the practical work, students

must explore, collect and compare relevant information on pursuing the process, from several sources: literature (in
libraries or archives ), sites (directly in the place indicated for the simulation project, its surrounding areas or other
areas with similar geophysics typology) and personalities / local actors (people, policy makers and technical experts
with the support of other curricular units’ teachers) .
6.2.1.9. Bibliografia principal:
CHING, Francis D. K. Arquitectura, Forma, Espaço e Ordem; Martins Fontes; Lisboa:2008 CHING, Francis D. K.;
Dicionário Visual de Arquitectura; Martins Fontes; Lisboa: 2000
UNWIN, Simon  Análisis de la Arquitectura; GG; Barcelona: 2003 CHING, Francis D. K.; Representação Gráfica em
Arquitectura; Bookman; Lisboa:2000
CUNHA, Luís Veiga da  Desenho técnico. 14a ed. Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2008. ISBN 978972311066
1. Cota na BDC: 744 / C977d
FONATTI, Franco  Principios elementales de la forma en arquitectura. Barcelona : Gustavo Gili, 1988. ISBN 84252
13495. Cota na BDC: 72.012 / F737p
MUNARI, Bruno  Das coisas nascem coisas. Lisboa : Edições 70, [1993?]. ISBN 972440160X. Cota na BDC: 74 / M 928
c
NORBERGSCHULZ, Christian  Genius loci : paysage, ambiance, architecture. 3a ed. [S. l.] : Pierre Mardaga, cop. 1981.
ISBN 287009 6518. Cota na BDC: 72.01 / N751g
DE FUSCO, Renato  A ideia de arquitectura. Lisboa : Edições 70, [1984?]. Cota na BDC: 72.01 / D36i

Mapa IX  A08 Desenho II
6.2.1.1. Unidade curricular:
A08 Desenho II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Margarida Maria Moreira Barbosa Leão Pereira da Silva  6 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Reconhecer códigos de desenho e ensaiar a representação de realidades e contextos, a partir de matrizes gráficas
complementares de crescente complexidade.
 Explorar materialidades, luminosidades, superfícies e estruturas, ora de forma autónoma, ou conjuntamente,
perspetivando a consolidação de quadro de referências físicas, ambientais e espaciais que possam convergir no
exercício do desenho de forma integrada.
 Saber ver sólidos geométricos/objectos, registando composições simples e complexas, em que se explore a
correlação entre figurafundo, figurafigura, fundofundo, centralidade/axialidade e contentor/contido.
 Desenvolver a expressão do desenho de figura humana e de conjuntos de indivíduos, entendendo o posicionamento
relativo entre figuras e respetiva representação perspética, a partir de regras da perceção visual.
 Conjugar no desenho sólidos geométricos / objectos com figura humana e respectiva correlação espacial.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Recognize codes of design and test the representation of realities and settings, from graphic complementary arrays of
increasing complexity.
 Explore materials, luminosity, surfaces and structures, either independently or jointly, looking for the consolidating
physical frame of reference, environmental and space that can converge, seamlessly, in the drawing exercise.
 Learn to see geometric solids / objects, recording simple and complex compositions, in which it explore the
correlation between figure and ground, figurefigure, bottombottom, centrality / axiality and container / contained.
 Develop the expression of drawing the human figure and sets of individuals, understanding the relative positioning
between figures and their respective representation, from rules of visual perception.
 Combine the drawing of geometric solids / objects with human figure and respective spatial correlation.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 O desenho linear, o desenho de mancha, o desenho do negativo;
2 O claro/escuro, o cheio/vazio, o dentro/fora, a massa/estrutura;
3 Os sólidos platónicos, prismas e pirâmides, outros volumes geométricos;
4 Elementos orgânicos, vegetais, compostos e de outra natureza;
5 O panejamento, o torso, a torção e a revolução das formas;

6 Processos de transformação da forma: rotação, translação, rebatimento;
7 A figura humana, individual e coletiva, autónoma e no espaço;
8 O movimento corpóreo;
9 Sequências rítmicas e locomoção humana;
10 Composições de sólidos e objetos com figura humana;
11 O espaço contentor da atividade humana e sua relação com os objetos.
6.2.1.5. Syllabus:
1  Linear drawing, the stain drawing, the negative drawing;
2  The light /dark, full/empty, the inside/outside, the mass/structure;
3  The Platonic solids, prisms, pyramids and other geometric volumes;
4  Organic elements vegetable elements, compost and others;
5  The drapery, the torso, the twist and the revolution of forms;
6  Processes of transformation of the form: rotation, transformation, riveting;
7  The human form, individual and collective, autonomous and in space;
8  The bodily movements;
9  Rhythmic sequences and human locomotion;
10  Solid compositions and objects with human form;
11  The space as container of human activity and its relation to the objects.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular incide sobre o domínio instrumental do desenho enquanto ferramenta de suporte à atividade do
arquiteto, capacitando o estudante para a apreensão de sólidos geométricos e conjuntos de objetos de diversas
matrizes, formas e natureza, correlacionados com um contexto espacial próprio. Os conteúdos explorados visam dotar
o estudante da capacidade de abordar, graficamente, a figura humana – registandoa autonomamente ou em grupo,
desenvolvendo a representação do corpo e seu movimento. Aprofundase o “saber ver” e o registar composições
visuais que articulem o objeto, o corpo e o espaço – conformados pela luz, pela sombra, e pelas respetivas superfícies
e volumes. Para o efeito, os conteúdos explorados na unidade curricular – face aos objetivos definidos – enquadram
se num conjunto lato de problemáticas gráficas, questões de perceção, regras de desenho básico, lógicas geométricas
e de proporcionalidade, que consubstanciem no estudante as necessárias técnicas de desenho.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course focuses on the mastery of instrumental design as a tool to support the architect's activity, enabling the
student to the seizure of solid geometric objects and sets of various matrices, forms and nature, correlated with a
spatial context itself. The contents explored aimed at providing the student's ability to approach, graphically, the
human figure  recording independently or in a group, developing the representation of the body and its movement.
Deepens the "knowing look" and record visual compositions that articulate the object, body and space  shaped by
light, the shadow, and the respective surfaces and volumes. For this purpose, the content explored in the course unit 
face the defined objectives  are part of a broader set of graphical issues, issues of perception, basic design rules,
logical and geometrical proportionality, embodying the student the necessary technical drawing
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A aprendizagem estruturase em metodologias que se ancoram na relação próxima entre docente e estudante no que
diz respeito ao acompanhamento do seu percurso formativo no âmbito da unidade curricular. Os conteúdos são
transmitidos em aulas teóricas sobre problemáticas partilhadas nas temáticas estabelecidas, e ocorrem por via de
apresentações orais que o docente ministra no sentido de dotar o estudante de saber teórico que é de seguida
experimentado em aulas práticas, nas quais se ensaiam procedimentos, técnicas e processos de desenho – quer a
nível instrumental, quer em termos conceptuais. O estudante consolida uma perspetiva crítica sobre o seu trabalho,
apresentando à turma desenhos escolhidos por si. Os métodos partem do geral para o particular, do intuitivo para o
racional – do exploratório para o estruturado – e com níveis de gradação crescente (do mais simples para o mais
complexo). A avaliação é contínua, com momentos de aferição de conhecimentos através de exercícios práticos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The learning is structured methodologies that are anchored in the close relationship between teacher and student with
regard to the monitoring of their training as part of the course. The contents are transmitted in lectures on the themes
established shared problems, and occur via oral presentations that the teacher teaches in order to provide students
with theoretical knowledge which is then tested in practical classes, in which they rehearse procedures, techniques
and design processes  both within instrumental both in conceptual terms. The student consolidates a critical
perspective on their work, with designs chosen by the class itself. The methods depart from the general to the
particular, from the intuitive to the rational  for the structured exploratory  and with increasing levels of gradation
(from the simplest to the most complex). Assessment is continuous, with moments of scouting knowledge through
practical exercises.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular incide sobre a representação de realidades e contextos, a partir de matrizes gráficas
complementares de crescente complexidade, desenvolvendo – complementarmente – a expressão do desenho de
figura humana e de conjuntos de indivíduos a partir do posicionamento relativo entre figuras e sua representação
perspética. Para o efeito, a aprendizagem assenta em metodologias de ensino que focam a exploração de
materialidades, superfícies e estruturas, consubstanciando o uso do desenho como instrumento operativo e

expressivo na mediação da realidade visível e conceptual. Simultaneamente à consolidação da sensibilidade para com
a variação da forma, texturas e cores, aplicamse métodos e técnicas de desenho sobre estrutura, superfície, volume e
massa. O estudante confrontase com sólidos geométricos (sólidos platónicos, prismas e pirâmides, outros volumes
com configurações mais complexas) e objetos diversos (elementos orgânicos, vegetais e de outra natureza),
registando composições simples e compostas (através de processos de transformação da forma como a rotação,
translação e rebatimento), correlacionando figurafundo, figurafigura, fundofundo, centralidade, axialidade, contentor
e contido. Esta componente da aprendizagem implica abordagens para o reconhecimento de códigos de desenho,
posteriormente ensaiados em exercícios práticos realizados em aula e em período não letivo, que traduzam o observar,
o apreender e o representar o mundo envolvente em diferentes e variadas formas e técnicas de registo, não
esquecendo a capacidade rápida de expressão e síntese do espaço e das formas que os circundam – conjugando
sólidos geométricos e objetos múltiplos com figura humana (movimento corpóreo) e respetiva situação espacial.
Mantémse o enfoque no desenho à “mão levantada”, associado à expressão de diversos instrumentos de desenho
(grafite, pastel, esferográfica, pincel, cana, aparo, entre outros), relacionado com a exploração de vários tipos de
grafismo: desenho linear; desenho de mancha; desenho do negativo. O enquadramento destes métodos permite ao
estudante a procura de uma gestualidade expressiva pessoal, ao nível da respetiva forma de comunicação por via do
desenho, observando, comparando e sintetizando desenho, modelo e espaço. Trabalhase especificamente a
capacidade de memória visual e raciocínio espacial apoiado no conhecimento de lógicas e sistemas de proporção e
perspetiva. Para além deste tipo de problemáticas, refinase a capacidade de síntese e autocrítica através, por exemplo,
da seleção, comentário e apresentação do próprio trabalho em formato predefinido. A par do acompanhamento em
cada aula, ao longo do semestre são realizadas sessões de crítica comparada entre todos os estudantes. Há dois
momentos de avaliação: uma avaliação intermédia e a avaliação final numa escala de 0 a 20. A avaliação intermédia
permite ao estudante situarse em termos do seu desempenho face ao cumprimento do plano de trabalho proposto.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course focuses on the representation of situations and contexts, from graphic complementary arrays of increasing
complexity, developing  in addition  the expression of the human figure drawing and sets of individuals from the
relative positioning between figures and their representation perspética. To this end, learning is based on teaching
methodologies that focus on the exploration of materiality, surfaces and structures, driven by the use of drawing as a
tool operating and expressive in mediating the visible reality and conceptual. Simultaneously the consolidation of
sensitivity to the variation of the shape, textures and colors, apply methods and techniques of drawing on structure,
surface area, volume and mass. The student is confronted with geometric solids (platonic solids, prisms and pyramids,
other volumes with more complex configurations) and miscellaneous objects (organic elements, plants and other
nature), recording compositions simple and compound (through processes of transformation of the form such as
rotation, translation and reflection), correlating background figure, figurefigure, bottombottom, centrality, axialidade,
container and contained. This component involves learning approaches for recognizing design codes subsequently
tested in practical exercises performed in class and not in school period, reflecting the look, the capture and represent
the world in different surroundings and varied forms and recording techniques, not forgetting the ability of rapid
synthesis and expression of space and forms that surround them  combining geometric solids and multiple objects
with human figure (body movement) and respective spatial situation. Maintain the focus on drawing the "hand raised",
associated with the expression of various drawing instruments (graphite, pastel, pen, brush, cane, trim, etc.), related to
the operation of various types of graphics: linear design ; design stain; drawing negative. The framework of these
methods allows students to search for a personal expressive gestures, at the respective form of communication by
drawing, observing, comparing and synthesizing design, style and space. Work is specifically the ability of visual
memory and spatial reasoning supported in logic and knowledge systems of proportion and perspective. Beyond this
type of problem, refines the capacity of synthesis and self via eg, selection, review and presentation of their work in
predefined format. A pair of monitoring in each class throughout the semester critique sessions are held compared
among all students. There are two time points: an interim and final evaluation on a scale of 0 to 20. The interim
assessment allows students to situate themselves in terms of their performance against the performance of the
proposed work plan.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
PARRAMÓN, José Maria  Cómo dibujar la figura humana. 14ª ed. Barcelona : Parramón,1983. ISBN 8434200066 Cota
na BDC: 743 / P 271 c
DANIELS, Alfred  Como pintar & desenhar paisagens. São Paulo : Círculo do livro : Livros Abril, cop. 1982. Cota na
BDC: 75.04 / D 189 c
DRATE, Spencer ; SALAVETZ, Judith  VFX artistry : a visual tour of how the studios create their magic. Amsterdam
[etc.] : Elsevier : Focal press, cop. 2010. ISBN 9780240811628. Cota na BDC: 791 / D 814
GALHANO, Fernando  Desenho etnográfico de Fernando Galhano. Lisboa : Instituto Nacional de Investigação
Científica : Instituto de Investigação Cientifíca Tropical, 1985.Cota na BDC: 741 : 39 / G 155 d / V. 1
HUGHES, Alan  Interior design drawing. Ramsbury : Crowood, 2008. ISBN 9781847970169. Cota na BDC: 744 / H 888
i
MARSHALL, Samuel  Como pintar & desenhar pessoas. São Paulo : Círculo do livro : Livros Abril, cop. 1982. Cota na
BDC: 743 / M 328 c

Mapa IX  A09 Simulação e Modelação Espacial I
6.2.1.1. Unidade curricular:
A09 Simulação e Modelação Espacial I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Armando Alberto Ferreira Fernandes  3 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolver as capacidades dos estudantes relacionadas com processos de execução de modelação tridimensional
material, de carácter físico: “MAQUETA ANALÓGICA” e de modelação tridimensional de computação gráfica:
“MAQUETA DIGITAL”, insistindo na aquisição das seguintes competências:
a) Componente material: Domínio da técnica prática de execução; Conhecimentos elementares dos materiais e
ferramentas disponíveis; Estruturação de um plano de modelação de execução específico; Seleção da metodologia
adequada para diferentes tipologias de maquetas; Modelar rigorosamente a partir das bases de representação
bidimensional
b) Componente digital: demonstrar e compreender os conceitos básicos da linguagem tridimensional e a sua aplicação
nas técnicas de visualização tridimensional; compreender as relações de luz, tonalidade, coloração, perspectiva e
proporção na representação bidimensional de objetos tridimensionais, aplicar as teorias e praticas de modelação
tridimensional no domínio digital.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Developing the capabilities of students related to implementation processes of modelling threedimensional material
with physical character: "Analogical Models", and modelling threedimensional computer graphics: "Digital Models".
The acquisition of the following skills is essential:
a) Material Component: Dominate practical techniques of execution; Elementary knowledge of materials and tools
available; Structuring a plan for implementing specific modelling, selection of appropriate methodology for different
types of models, accurate modelling from a twodimensional representation base.
b) Digital Component: Demonstrate and understand the basic concepts of the threedimensional language and its
application in threedimensional visualization techniques; understand the relationships of light, tone, colour,
perspective and proportion in the twodimensional representation of threedimensional objects, apply the theories and
practices of threedimensional modelling in the digital field.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1Conceitos e Técnicas de representação: geometrias analítica, vetorial e descritiva; as unidades dimensionais; escala
e proporção; técnicas de representação e expressão; relação das soluções volumétricas, a topografia e a
materialidade; verificação das soluções espaciais na modelação e simulação construtiva.
2Representação tridimensional do espaço em projeto: conceitos e escalas de representação; tipologias de maqueta;
materiais, instrumentos e ferramentas convencionais; a execução  planificação; terreno, pavimentos, paredes,
coberturas, aberturas, revestimentos, arranjos exteriores e elementos da envolvente.
3Visualização e manipulação tridimensional digital: introdução à ferramenta informática interfaces e modelos;
organização do processo; modelação de terrenos; visualização do modelo tridimensional.
4Registo, pósprodução e comunicação da representação tridimensional: introdução ao registo fotográfico; criação e
tratamento de imagem; comunicação das representações realizadas.
6.2.1.5. Syllabus:
1Concepts and techniques of representation: analytic, vectorial and descriptive geometry; dimensional units; scale
and proportion; techniques of representation and expression; relationship of volumetric solutions, topography and
materiality; verification of spatial solutions in constructive modelling and simulation.
2Space threedimensional representation in the designstudio: concepts and representation scales; display model
typologies; materials, conventional instruments and tools; implementation: planning, land, pavements, walls, coverage,
openings, coatings, landscaping and building envelope.
3Threedimensional visualization and digital manipulation: introduction to computing tool  interfaces and models;
organization of the process; land modelling; viewing of threedimensional model.
4Registration, postproduction and communication of threedimensional representation: introduction to the
photographic record; creation and image processing; communication of the representations.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos definidos constituem informação referente às técnicas de representação tridimensional de espaços e
objectos arquitectónicos  a Maqueta. Reflectem os temas relacionados com a aquisição de competências básicas para
a elaboração de modelos tridimensionais, a diversas escalas, de edifícios, espaços e terrenos, valorizando o carácter
experimental e expressivo dos modelos como metodologia para testar conceitos e intenções de projecto, na utilização
da maqueta como modelo para uma simulação construtiva.
Os conteúdos seleccionados pretendem também consciencializar o estudante para a importância da formalização
coerente e consistente do processo de Projecto de Arquitectura, em que os acréscimos dos seus valores qualitativos

são directamente proporcionais às capacidades expressivas da sua forma de representação, quer em termos de
formalização do produto, quer no próprio processo de criação.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The defined contents are information referring to the threedimensional representation techniques of spaces and
architectural objects  the Model. They reflect the issues related to the acquisition of basic skills for the development of
buildings threedimensional models, in various scales, spaces and land, valuing the experimental and expressive
character models as a methodology to test the project concepts and intentions, in the use of the model as a pattern for
a constructive simulation.
The selected contents also intend to raise awareness the student for the importance of a coherent and consistent
formalization of the process of Architectural Project, in which the increases of their qualitative values are directly
proportional to the expressive capabilities of their representation form, both in terms of formal product, and both within
the creative process.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A Unidade curricular será lecionada recorrendo a três componentes distintas, orientadas para a concretização dos
exercícios práticos (constituindo estes o corpo dos resultados formais esperados) a articular, sempre que possível
com a Unidade Curricular de Projeto: 1 Apresentação das bases teóricas das ferramentas de representação
tridimensional (através de suporte multimédia), com recurso à apresentação das convenções técnicas e de uma
componente formativa, de base tutorial, com aplicação em exemplos concretos; 2– Desenvolvimento de exercícios
práticos, de complexidade progressiva, com orientação técnica por parte do professor, onde deverão ser aplicados os
conhecimentos transmitidos aos estudantes e verificada a evolução e o empenho destes na sua resolução; 3
Momentos de avaliação crítica no culminar do processo de desenvolvimento dos vários exercícios propostos; onde a
nota de avaliação contínua será retificada de acordo com a qualidade do exercício e o cumprimento dos objetivos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The Curricular Unit will be taught using three distinct components, aimed for the achievement of practical exercises
(these were the expected body of the formal results) to articulate wherever possible with the Curricular Unit of Project:
1  Presentation of the theoretical underpinnings tools of the threedimensional representation (using multimedia
resources), by using the presentation of technical conventions and an educational component, of tutorial base, with
application to concrete examples; 2  Development of practical exercises, of progressive complexity, with teacher´s
technical guidance, in which should be applied the knowledge imparted to students and checked the progress and
commitment in its resolution; 3  Moments of critical evaluation in the culmination of the development process of the
different proposed exercises; the classification of continuous evaluation will be corrected according to the quality of
the exercise and fulfillment of the objectives.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias implementadas procuram adequarse ao esclarecimento de técnicas e de ferramentas a utilizar na
concretização dos modelos tridimensionais, sejam eles analógicos ou digitais.
O encadeamento dos exercícios e o seu desenvolvimento procuram diluir a ruptura existente entre os diversos
métodos de representação tridimensional, focando sobretudo os critérios e a programação da execução do modelo,
onde a evolução do domínio das ferramentas é realizado de forma intuitiva e fluida na prossecução ao estipulado nos
enunciados.
Os métodos estipulados pretendem reforçar uma abordagem activa, por parte do estudante, que privilegie as
idiossincrasias entre o componente teórico e pratico da unidade curricular.
As três componentes definidas complementamse numa perspectiva integrada, que pretende, num primeiro nível, a
identificação e domínio de noções e técnicas e, num segundo nível, a sua aplicação concertada, em situações de
complexidade progressiva; que além de contribuir para o incremento do seu domínio, deverão consciencializar o
estudante para o reconhecimento da sua correcta aplicação.
Além dos objectivos específicos deve ressalvarse que as metodologias foram determinadas em prossecução da
capacidade de desenvolvimento autónomo de um processo empírico de Representação Tridimensional consistente,
através do qual se pretende que o estudante adquira, desenvolva e domine satisfatoriamente as seguintes
competências:
a) Consolidação dos conhecimentos de geometria analítica, vectorial e descritiva;
b) Domínio rigoroso das unidades dimensionais;
c) Compreensão do conceito de proporção e noção de escala;
d) Desenvolvimento das capacidades de visualização espacial;
e) Domínio das técnicas básicas de representação e de expressão;
f) Compreensão das condicionantes das soluções volumétricas, da sua relação com a topografia e das implicações das
suas materialidades;
g) Verificação e rectificação das soluções espaciais definidas em projecto através da sua simulação construtiva nos
vários suportes disponíveis.
A terceira componente metodológica tem como objectivo contribuir para o desenvolvimento das capacidades do
estudante através do seu confronto com mecanismo rectificativos. Permitindo através da retroactividade do processo
a autoconsciencialização das suas próprias falhas e carências; reforçando as indicações expressas pelo professor
durante a orientação técnica dos exercícios.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The implemented methodologies seek to comply to the clarification of techniques and tools for the realization of three
dimensional models, whether analogue or digital ones.
The exercises concatenation and its development seeks to dilute the existing rupture between the various methods of
threedimensional representation, focusing mainly the criteria and the model´s execution programming, where the
evolution of the tools domain is intuitively and smoothly performed as stipulated in the pursuit statements.
The stipulated methods aim to strengthen an active approach, by the student, which favours the idiosyncrasies
between the theoretical and practical component of Curricular Unit.
The three defined components are complemented by an integrated approach, that intends, at a first level, the
identification and mastery of concepts and techniques and, on a second level, the concerted application in situations of
progressive complexity; besides contributing to the increase of its domain, they must raise the awareness of the
student for the recognition of their correct application.
Besides the specific goals it should be noted that the methodologies were determined in pursuing the capacity of
autonomous development in a consistent process of Threedimensional Representation, through which the student
acquires, develops and successfully masters the following skills:
a) Consolidation of knowledges of analytical geometry, vectorial and descriptive;
b) Strict command of the dimensional units;
c) Understanding the concept of proportion and sense of scale;
d) Developing spatial visualization capacities;
e) Strict command over the basic techniques of representation and expression;
f) Understanding the circumstances of volumetric solutions, its relationship with the topography and the implications
of its materialities.
g) Verification and correction of spatial solutions defined in the project through its constructive simulation in the
diversified available media supports.
The third methodological component aims to contribute to the development of the student´s skills through its
confrontation with amending mechanisms. Allowing through the retroactivity of the selfawareness process of their
own failings and shortcomings; reinforcing the expressed indications given by the teacher during the technical
exercises.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
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Mapa IX  A10 História da Habitação
6.2.1.1. Unidade curricular:
A10 História da Habitação
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Goreti Ferreira de Sousa  4 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Implementar uma atuação guiada pelos múltiplos fatores, objetivos e subjetivos, que interferem na prática de Projeto;
 Conhecer a evolução das distintas tipologias habitacionais ao longo da História, desde a sua génese até à atualidade;
 Entender os condicionalismos técnicos, económicos e/ou ambientais que enquadram a evolução das tipologias
habitacionais;

 Apreender a evolução histórica do conceito de habitação, desde o seu significado associado a abrigo, até à
atualidade;
 Compreender a evolução da habitação como reflexo das alterações da vida privada e realidade social e urbana em
que se insere.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Implement an action guided by multiple factors, objective and subjective, that influence the practice of architectural
design studio;
 Understand the evolution of different housing typologies throughout history, from its origins to the present day;
 Understand the technical constraints, economic and/or environmental that encompass the evolution of housing
typologies;
Understand the historical evolution of the concept of housing, since it’s understanding as a shelter, until more recent,
in that housing is regarded, by some of the world's population, as a synonym for home, almost confusing with the
family;
Understand the evolution of housing as a result of the changes of life style and social and urban reality.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 As habitações primitivas:
Das primeiras construções paleolíticas ao surgimento dos primeiros grandes povoados Neolíticos;
As sociedades metalúrgicas: Mesopotâmia e Egipto.
2 As grandes transformações da antiguidade clássica:
Creta e Micenas;
Grécia;
Roma.
3 O espaço habitacional na Idade Média:
O Mundo Cristão;
O Mundo Islâmico.
4 O espaço habitacional no Renascimento e Barroco:
Os palácios;
A Villa.
5 A Revolução Industrial e os problemas da habitação urbana do século XIX:
A habitação burguesa;
O nascimento da habitação social.
6 O espaço habitacional no Século XX:
Conquista da habitação em altura;
Propostas de referência no âmbito da habitação, ao longo das distintas etapas do século.
7 A habitação no Século XXI:
Perspetivas e desafios da habitação atual;
Propostas de referência no âmbito da habitação, ao longo das primeiras décadas do século.
6.2.1.5. Syllabus:
1  Primitive dwellings: from the first Palaeolithic construction to the emergence of the first major Neolithic settlements;
the metallurgical companies  Mesopotamia and Egypt.
2  The great transformations of classical antiquity: Crete and Mycenae; Greece and Rome.
3 – The housing space in MiddleAges: the Christian and the Islamic worlds;
4  The housing space in the Renaissance and Baroque periods: the palaces and the Villa;
5  The Industrial Revolution and the problems of urban housing in the 19th century: bourgeois housing; the beginning
of social housing.
6  The housing space in the Twentieth Century: the conquest of housing in height; reference proposals within the
housing along the different stages of the century;
7 – Housing in the twentyfirst Century: prospects and challenges of current housing; reference proposals within the
housing along the first decades of the century.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos correspondem aos temas relacionados com a evolução dos modelos de habitação ao longo da história,
da sua génese à unidade de habitação Modernista. Pretendem sistematizar informação relacionada com a reflexão da
habitação como abrigo; a habitação como módulo de produção de arquitectura indiferenciada; a habitação como
produto de luxo da civilização contemporânea ou a habitação como direito. Compreensão da evolução da habitação
como reflexo das alterações da vida privada, realidade social e urbana em que se insere.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents correspond to issues related to changing patterns of housing throughout history, from its genesis to the
Modernist housing unit. They aim to systematize information related with the reflection of housing as shelter, housing
as a production module of undifferentiated architecture; housing as a luxury product of contemporary civilization or

housing as a right. Understanding the evolution of housing as a result of changes in private life, social and urban
reality in which it operates.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de trabalho proposta pretende reorientar o foco de atenção da figura do professor para a do estudante,
centrando o trabalho no debate de ideias, (apoiado pela análise individual ou em grupo) de imagens e documentos
bibliográficos disponibilizados. A avaliação corresponde à verificação do grau de satisfação dos objectivos propostos
para a unidade curricular, assente em três elementos: 1 Testes escritos; Trabalho de Investigação; Participação/
Desempenho (com base em exercícios e questões pontualmente desenvolvidas nas aulas de exposição de conteúdos).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The working methodology aims to reorient the focus of attention from the figure of the teacher to the student´s,
concentrating the work in the debate of ideas, (supported by the individual or group analysis) of provided images and
bibliographic documents. The evaluation corresponds to the verification of the satisfaction´s degree of the goals for the
Curricular Unit, based on three elements: 1  Written tests; Labor Research; Participation / Performance (based on
exercises and questions punctually developed during the exposure of contents classes).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular de História da habitação tem como objetivos principais levar os estudantes a conhecer a evolução
das distintas tipologias habitacionais ao longo da história, desde a sua génese à arquitetura contemporânea. É
fundamental que o estudante entenda as condicionantes técnicas, económicas e ambientais que influenciam a
evolução desta tipologia arquitetónica.
Pretendese, igualmente, que desenvolvam competências que lhes permitam assimilar todos os parâmetros
associados ao conceito de habitação, desde a habitação como abrigo, até ao entendimento que dela tem a civilização
contemporânea e compreender da evolução da habitação como reflexo das alterações da vida privada e realidade
social e urbana em que se insere.
Em todos os momentos se procura evidenciar a necessidade de aplicar uma correta expressão verbal e escrita e
promover hábitos de leitura regular.
Por fim tentase consciencializar os estudantes para os múltiplos fatores, tanto objetivos como subjetivos, que
interferem na prática de projeto.
Tendo em vista a necessidade de alcançar estes objetivos delineouse uma metodologia em que o professor abdica da
sua posição destacada, procurando, em todos os momentos fomentar a participação do estudante nas atividades que
organiza e promove. Nas horas de contacto o estudante deve ser capaz de participar de forma ativa e consciente nos
debates suscitados pela introdução teórica ao tema em análise que tem lugar no início de cada sessão.
Dentro desta metodologia entendeuse a figura da docente como dinamizadora da aprendizagem e não como veículo
de transmissão de conteúdos. Pretendese que o estudante adquira conhecimentos, como se depreende dos primeiros
objetivos enunciados, mas procurase igualmente que desenvolva competências que lhe possibilite a compreensão do
espaço doméstico como reflexo de necessidades, imposições e valores sociais e pessoais, bem como da própria
cultura arquitetónica e/ou urbana na que se enquadra. Só desta forma o estudante, uma vez iniciada a sua atividade
profissional, será capaz de responder a todas as especificidades desta tipologia arquitetónica.
Para além da sua participação nas atividades propostas nas aulas os estudantes realizam dois testes escritos nos que
se procura avaliar a satisfação de cada um dos objetivos propostos para esta unidade curricular, bem como as
competências adquiridas ao longo da mesma.
Nas restantes horas promovese a pesquisa autónoma, visando a consolidação de hábitos de estudo e de
investigação, determinantes para o sucesso de qualquer estudantes do ensino superior. A cada aluno é solicitado um
trabalho que desenvolve ao longo do semestre e que é acompanhado pela docente em cada uma das fases. Com esta
atividade pretendese que o estudante tenha um primeiro contacto com as fontes primárias e que se aperceba das
diferenças de método na produção de conhecimento próprio.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The Curricular Unit of Housing History has as main targets to bring students to understand the evolution of the
different housing typologies throughout history, from its origins to contemporary architecture. It is essential that the
student realises the technical constraints, economic and environmental factors that influence the evolution of this
architectural typology.
It is also intended the development of skills which allow them to assimilate all the parameters associated to the concept
of housing, since housing as shelter, till the understanding of the contemporary civilization upon it, and to understand
the evolution of housing as a result of private life changes and social and urban reality in which it operates.
At all times is being searched an highlight upon the need for a correct verbal and written expression, promoting the
regular reading habits.
Finally, we try to raise awareness among students to multiple factors, both objective and subjective, that interfere with
the practice of project.
Taking into consideration the need to achieve these goals, was outlined a methodology where the teacher abdicates its
prominent position, seeking, at all times, to promote student´s participation in the organized and promoted activities.
During the contact hours, the student should be able to participate actively and consciously in the debates raised by
theoretical introduction to the topic under review which takes place at the beginning of each session.
Within this methodology, was understood the figure of the teacher as a proactive element in the learning process and
not as a vehicle of transmission of contents. It is intended that the student acquires knowledge, given the above in the
first enunciated set goals, but it is also looking for to develop skills that will enable him to understand the domestic
space as a reflection of the needs, constraints and social and personal values, as well as the own architectural and / or
urban culture in which he fits. This is the only in way the student, once begun his professional activity, will be able to
answer all the specifics of this architectural typology.

Apart from the students participation in the proposed activities during the classes, they will have to perform two written
tests in order to assess the satisfaction of each of the proposed objectives for this Curricular Unit, as well as the skills
acquired throughout its realization.
In the remaining hours, it is promoted the autonomous research, in order to consolidate habits of study and research,
fundamental for the success of any higher education students. Each student is asked for a work that develops over the
semester and that is accompanied by the teacher in each one of the different phases. With this activity it is intended
that the student has a first contact with primary sources and being aware of the differences in the method of production
of knowledge itself.
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Mapa IX  A11 Teoria da Arquitetura I
6.2.1.1. Unidade curricular:
A11 Teoria da Arquitetura I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Raimundo Moreira Gomes  2 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Conhecer os fundamentos do âmbito do saber e da cultura arquitectónica;
 Assimilar a arquitetura como manifestação artística inerente à construção dos espaços necessários ao abrigo da vida
e das atividades humanas.
 Compreender as relações entre Arte e Arquitetura.
 Apreender o ofício e o processo de pensar e fazer arquitetura.
 Conhecer os princípios de composição arquitectónica.
 Estimular a reflexão crítica e autocrítica, suportada na leitura e escrita de textos de carácter teórico em complemento
da linguagem do desenho.
 Adquirir “ferramentas” que permitam elaborar uma análise teórica e fundamentada de uma obra de arquitetura.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Understand the fundamentals of the scope of architectural knowledge and culture;
 Assimilate architecture as artistic expression inherent in the construction of spaces necessary for life and human
activities.
 Understand the relationship between Art and Architecture.
 To understand the profession, the thinking process and the creation of architecture.
 Understand the principles of architectural composition.
 Stimulate critical reflection and selfcriticism, supported by reading and writing theoretical texts in addition to the
language of design.

 Acquire "tools" that permits a theoretical and reasoned analysis of a work of architecture.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Ferramentas para a análise teórica de uma obra de arquitetura.
2 A Arquitetura como Arte.
3 Arte e Arquitetura.
4 A arquitetura como consequência da necessidade de construir o “abrigo” e de um pensamento artístico.
5 Introdução às particularidades do pensamento e do trabalho artístico.
6 As linguagens e as infraestruturas do pensamento artísticoarquitetónico.
7 O desenho como linguagem.
8 As linguagens verbais e o seu papel na constituição do saber teórico da arquitetura.
9 Fundamentos da composição arquitetónica.
10 Aspetos disciplinares elementares para a definição de um pensamento e de um discurso, sustentado, crítico e
reflexivo, sobre a produção arquitetónica.
11 Fundamentos de composição arquitetónica.
12 Análise de obras de referência da história da arte e da arquitetura.
6.2.1.5. Syllabus:
1  Tools for the theoretical analysis of a work of architecture.
2  Architecture as Art.
3  Art and Architecture.
4  The architecture as a result of the need to build "shelter" and an artistic thought.
5  Introduction to the peculiarities of thought and artistic work.
6  The artisticarchitectural languages and infrastructures of thought.
7  The drawing as a language.
8  The verbal languages and their role in the formation of theoretical knowledge within architecture.
9  Fundamentals of architectural composition.
10 – Basic disciplinary aspects to define a thought and discourse, sustained, critical and reflective on the architectural
production.
11  Fundamentals of architectural composition.
12  Analysis of reference works in art history and architecture.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos incidem sobre a génese da Teoria e Crítica da Arquitetura e da problemática em torno dos
respetivos conceitos, ideias e métodos. Desenvolvese a compreensão e crítica do processo de conhecimento
arquitetónico, assim como das razões “poéticas” na arquitetura. Para o efeito, aprofundase o conhecimento crítico de
questões que contextualizam temáticas de projeto e respetiva realidade intrínseca, assim como – por outro lado – se
debate o papel das utopias nos inerentes contextos. Neste sentido, e de modo a assegurar a prossecução dos
objetivos da unidade curricular, estruturase um conjunto de conteúdos abordados sob múltiplas perspetivas que
visam o entendimento plural de projetos e obras arquitetónicas, que contribuem para a consubstanciação de uma
discurso crítico próprio e sustentado.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus focuses on the genesis of the Architecture Theory and Criticism and the problems surrounding the
respective concepts, ideas and methods. It is developed the understanding and the critique of the architectural
knowledge process, as well as the "poetic" reasons in architecture. To this end, it is deepened the knowledge of critical
issues that contextualize architectural design studio thematic and its intrinsic reality, as  on the other hand – it is also
debated the utopias role in the innate contexts. In this sense, and to ensure the achievement of the objectives of this
curricular unit, a set of content covered under multiple perspectives is structured, aimed at the plural understanding of
architectural works and architectural design studios, which contribute to the awareness of a critical and sustained
discourse.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino estruturase a partir de aulas teóricas de duas horas, nas quais são expostos oralmente,
complementadas com apresentações multimédia, teorias, correntes e conceitos – associados a autores e obras –
referenciais para a composição arquitetónica. O estudante tem oportunidade de debater em aula conteúdos abordados,
onde se reflete e aprofunda problemáticas específicas que necessitem de uma maior participação ativa entre o docente
e os estudantes. Consolidase, por esta via, a capacidade discursiva e argumentativa do estudante, fomentando a
fundamentação própria, mas crítica e devidamente sustentada nos assuntos explanados ao longo do decorrer da
unidade curricular. A avaliação assenta em três parâmetros: o compromisso e a participação ativa do estudante
durante o semestre; elaboração de um trabalho escrito com a presentação oral, de análise crítica sobre uma obra
arquitetónica de referência; realização de um teste escrito.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology is structured from twohour length lectures, in which references to architectural
composition are orally exposed and supplemented with multimedia presentations, theories, concepts and currents 
associated with authors and works . The student has the opportunity to discuss in class the contents addressed, in
which specific issues that require greater active participation between teacher and students are reflected and
deepened. It is then consolidated the discursive and argumentative ability of the student, fostering his own reasoning,

though critically and properly supported in the themes explained over the course of the curricular unit. The evaluation
is based on three parameters: the commitment and active participation of the student during the semester, the
development of a written work with oral presentation, consisting of a critical analysis of a reference architectural work;
and conducting a written test.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular contempla a aprendizagem em torno de ideias, manifestos, programas e modelos arquitetónicos
que informe o estudante na prática do projeto, dotandoo de um suporte teórico mais alargado e cruzado. Através de
aulas de exposição teórica, debate em aula e pesquisa sobre conteúdos desenvolvidos na unidade curricular, o
estudante aproximase da interpretação crítica e escolha independente por via da reflexão sobre o pensamento e
discursos de diversos autores, refletindo neles a génese e aprofundamento da componente teórica da arquitetura. O
processo de orientação da aprendizagem fundamentase numa estrutura orgânica de tarefas que se concretizam a
partir da análise em grupo de temáticas relativas aos conteúdos da unidade curricular, elaborando esquemas gráficos
analíticos e redação de textos. A aprendizagem verificase igualmente com leitura referenciada de textos de apoio com
carácter teórico, em complemento da gramática do desenho, em que o estudante não só deve desenvolver hábitos de
pesquisa e competências de escrita, como também deve consolidar a capacidade e técnicas de seleção e gestão de
informações escritas e desenhadas. Nas sessões de exposição teórica de matérias revisitase o saber e a cultura
arquitetónica. São explicadas teorias e autores que contribuíram para a Teoria da Arquitetura, a partir da exposição de
um conjunto de conteúdos referentes ao âmbito da unidade curricular. O ensino assenta na discussão fundamentada
de conhecimentos ao nível do pensamento sobre os fundamentos da Teoria da Arquitetura e respetivas relações entre
a Ciência, a Filosofia a História, a Crítica e a Prática – definindose deste modo o campo de trabalho da unidade
curricular. Para o efeito, os métodos aplicados focam a contextualização, a postura dialética e a atenção central aos
processos que conformam as formas arquitetónicas, analisandoas. Os vetores operativos adotados prendemse com
questões relativas às características espaciais, com a relação entre lógicas estruturais e de composição, aspetos
funcionais, itinerários e perceções, linguagem e materiais usados. A prossecução dos objetivos definidos para a
unidade curricular é garantida com metodologias próprias das linhas de pensamento exploradas. A aferição da
aquisição de conhecimentos concretizase com um trabalho prático e um teste escrito. A performance formativa do
estudante é também validada em outros momentos que confirmem o respetivo envolvimento e compromisso para com
a unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit includes the ideas, manifestos, programs and architectural models learning to inform the student in
the practice of the architectural design studio, giving him a wider and crossed theoretical support. Through lectures,
class discussion and research on the contents developed in the curricular unit, the student approaches the critical and
independent interpretation, by reflecting on the thought and speech of diverse authors, reflecting therein the genesis
and deepening of the theoretical component of the architecture. The orientation process of learning is based on an
organic structure of tasks that is materialized in the group analysis of issues relating to the content of the curricular
unit, thus elaborating graphical and analytic charts and writing texts. The learning process is also verified through the
reading of referenced texts for theoretical support, in addition to the grammar of the architectural drawing, in which the
student must, not only develop habits of research and writing skills, as well as the ability to consolidate selection and
management techniques of written and drawn information. In the sessions of theoretical exposition matters the
knowledge and architectural culture are revisited. Theories and the authors, who contributed to the Theory of
Architecture, are explained from the exposure of a set of content regarding the scope of the curricular unit. The
teaching is based on the reasoned discussion of knowledge at the level of the thought and considering the
fundamentals of the Theory of Architecture and its relationships among Science, Philosophy History, Criticism and
Practice  thereby defining the work scope of the curricular unit. To this end, the applied methods focus on
contextualization, dialectic posture and central attention to the processes that shape the architectural forms, and thus
analyzing them. The operating and adopted vectors are related to spatial characteristics, the relationship between
logical and structural composition, functional aspects, itineraries and perceptions, language and materials used. The
pursuit of the set objectives is assured with methodologies from the lines of thought explored. The knowledge
acquisition is accomplished and gauged by a practical exercise and a written test. The formative student’s performance
is also validated at other times, to confirm his own involvement and commitment to the curricular unit.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
FRAMPTON, Kenneth  História crítica da arquitectura moderna. São Paulo : Martins Fontes, 1997. ISBN 8533607504.
Cota na BDC: 72(091) / F879h
FIGUEIRA, Jorge  Agora que está tudo a mudar : arquitectura em Portugal. Casal de Cambra: Caleidoscópio, [2005?].
ISBN 972880170X. Cota na BDC: 72.01 / F 485 a
FONATTI, Franco  Principios elementales de la forma en arquitectura.Barcelona : Gustavo Gili, 1988. ISBN 842521349
5. Cota na BDC:72.012 / F 737 p
MONTANER, Josep Maria  Arquitectura e crítica. Barcelona : Gustavo Gili, cop. 2007. ISBN 9788425222382. Cota na
BDC: 72.01 / M 764 a
NORBERGSCHULZ, Christian  Existence, space & architecture. London: Studio vista, cop. 1971. ISBN 0 289 70022 1.
Cota na BDC: 72.012 / N751 e
ZEVI, Bruno  Saber ver a arquitectura. Lisboa : Arcádia, [19?]. Cota na BDC: 72.01 / Z 61 s
ZUMTHOR, Peter  Pensar a arquitectura. 2ª ed. ampliada. Barcelona:Gustavo Gili, cop. 2009. ISBN 9788425223327.
Cota na BDC: 72.01 /Z88p
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6.2.1.1. Unidade curricular:
A12 História da Construção
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gilberto Jorge Carreira Duarte Carlos  2 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Apreender conhecimentos relacionados com a base dos sistemas construtivos de referência, compreender o
contexto da sua génese e os principais factores da sua implementação e evolução/retracção.
 Reconhecer as principais alterações tecnológicas, identificar as premissas científicas, culturais, sociais e
económicas envolvidas e entender como estas se relacionam com o fenómeno construtivo.
 Reconhecer o equilíbrio entre a solução conceptual e a sua execução material: compreender que a qualidade da obra
arquitectónica depende necessariamente da coerência entre o conceito, a forma e o sistema construtivo; assim como
da optimização de recursos disponíveis, evitando desperdícios e simplificando processos.
 Reflectir, criticamente, sobre a ideia generalizada da relação directa entre o aumento da qualidade construtiva e o
avanço cronológico; procurando demonstrar que a cultura da sociedade e os meios de que dispõe são os factores
verdadeiramente determinantes para a execução da sua obra.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To capture related knowledge based on building systems of reference, to understand the context of its genesis and
the key factors for its implementation and evolution / retraction.
 To recognize the major technological changes, identify the scientific, cultural, social and economic premises involved,
and to understand how they relate to the constructive phenomenon.
 To recognize the balance between conceptual solution and its material implementation: understand that the quality of
the architectural work necessarily depends on the coherence between concept, form and construction system, as well
as the optimization of available resources, avoiding waste and simplifying processes.
 To reflect critically on the idea of a generalized direct relation between the increase in construction quality and the
chronological progress; seeking to demonstrate that the culture of society and the means available are truly decisive
factors for the performance of the work.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Construção Primitiva:
Apropriação directa e transformações de estruturas naturais;
Processos de Independência da natureza: o abrigo primário;
Conglomerações e ligações primárias: a estrutura monolítica;
Decomposição da massa: o bloco e a alvenaria;
Técnicas Tradicionais: distinção dos sistemas e componentes construtivos.
2 Construção Clássica:
Equipamentos auxiliares: máquinas simples;
Presa Aérea e Hidráulica; Opus Caementicium;
Geometria e Estrutura (Coluna; Viga; Arco; Abóbada e Cúpula);
Tratadística: um manual de edificação.
3 Construção Medieval:
Retrocesso Europeu; parede estrutural;
Autonomia da Estrutura e Verticalidade (Arco Ogival);
Madeira: complemento e alternativa.
4 Construção Moderna:
O Ferro, o Aço e o vidro;
Betão e betão armado;
Industrialização de componentes: préfabricação.
5 Construção Corrente:
Incorporação de Isolantes autónomos;
Mercado Construtivo: a soluçãoproduto;
Tecnologias de ponta: highteck;
O Edifício Inteligente: domótica.

6.2.1.5. Syllabus:
1– Primitive Construction:
Direct appropriation and transformation of natural structures;
Independence of nature processes: the primary shelter;
Conglomerations and primary connections: the monolithic structure;
Mass decomposition: the block and the masonry;
Traditional techniques: distinction of systems and building components.
2 Classical Building:
Auxiliary equipment: simple machines;
Air and Hydraulic hardening; Opus Caementicium;
Geometry and structure (column, beam, arch, vault and dome);
Treatises: a manual of building.
3 Medieval Construction:
European regression; structural wall;
Structure autonomy and upright (ogive arch);
Wood: alternative and complement.
4 Modern construction:
Iron, steel and glass;
Concrete and reinforced concrete;
Industrialization of components: prefabrication.
5 Current construction:
Incorporating autonomous insulators;
Constructive market: the solutionproduct;
Cuttingedge technologies: hightech;
The intelligent building: home automation.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos representam a síntese dos temas associados ao entendimento da evolução da arquitectura e da história
da construção, através de uma sinopse da cronologia clássica, assinalando os paradigmas tecnológicos, que tiveram
repercussão directa e sequencial na prática arquitectónica convencional, desde os primeiros exemplos arqueológicos
até à construção contemporânea. Pretendem também resumir a caracterização da evolução dos sistemas construtivos
e dos materiais ao longo da história e sua influência na produção arquitectónica. A selecção dos conteúdos foi
efectuada de acordo com a revisão comparativa da Bibliografia referenciada, organizada por capítulos históricos e
desenvolvida em 20 temas sequenciais.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents represent the synthesis of the issues associated with the understanding of the evolution of architecture
and the history of construction, through a synopsis of the classic chronology, highlighting the technological
paradigms, which had direct and sequential impact on the conventional architectural practice, from the earliest
archaeological examples to the contemporary construction. Also intend to summarize the characterization of the
evolution of the building systems and the materials throughout history and its influence on architectural production.
The contents selection was performed according to the comparative review of the referenced bibliography, organized
by historical chapters and developed in 20 sequential subjects.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia pretende expor os momentos que representam as transições tecnológicas que revolucionaram a
concepção espacial, particularmente a ocidental, da evolução construtiva; através da sistematização de 20 temas, que
estabelecem um percurso temporal linear, assinalando os paradigmas que tiveram repercussão directa e sequencial
nos processos construtivos vigentes de acordo com os principais capítulos históricos. Cada tema expõe a
identificação dos seus factores contextuais; a descrição do fenómeno que constitui o tema; e o reconhecimento das
maisvalias subsequentes; Cada apresentação será formalizada em aula teórica de suporte multimédia e sistematizada
em quadro sinóptico específico.
A assimilação dos conhecimentos adquiridos será avaliada segundo a média ponderada de dois elementos distintos:
Trabalho prático, desenvolvendo um dos temas de acordo com a estruturação definida; Exame, demonstrando o
reconhecimento geral da problemática e do enquadramento associado a cada tema.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology intends to expose the moments that represent the technological transitions that have revolutionized
the spatial conception, the Western, of the constructive evolution; through the systematization of 20 subjects, that
establish a temporal linear route, marking the paradigms that had direct and sequential impact on the constructive
processes force in accordance with key historical chapters. Each theme exposes the identification of its contextual
factors, the description of the phenomenon and the recognition of the capital gains thereafter; each presentation will be
formalized in theoretical class with a multimedia support and systemized on a specific synoptic table. The assimilation
of the acquired knowledge will be assessed according to the weighted average of two distinct elements: Practical work,
developing a theme according to the defined structure; Examination, demonstrating the widespread recognition of the
problem and the associated framework concerning each theme.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Numa era em que a especialização tecnológica atinge níveis exponenciais de especificação na área da construção, é
essencial para o candidato a Arquitecto uma compreensão estruturada da evolução dos processos, técnicas e
materiais construtivos, ao longo da Historia.
Num mercado de oferta praticamente ilimitada, o Arquitecto terá de possuir obrigatoriamente uma preparação básica,
embora suficientemente abrangente, na hora de seleccionar e aplicar as soluções construtivas indicadas para a
formalização dos seus Projectos.
A compreensão de que a evolução da construção está proporcionalmente relacionada com os recursos, com as
capacidades científicas e com o carácter cultural de determinada civilização (utilizando o contexto cronológico e até
geográfico como enquadramento comparativo), poderá ser um valioso contributo para fazer face a esta necessidade.
Desta forma o programa será leccionado, numa abordagem metodológica relacionada com o percurso temporal linear,
assinalando os paradigmas tecnológicos que tiveram repercussão relevante na evolução dos processos de edificação,
desde os primeiros exemplos arqueológicos até à construção corrente.
Ao estruturar o formato da exposição dos conteúdos temáticos a partir da relação entre Factores Contextuais/
Descrição do Fenómeno/ Maisvalias Construtivas, a sua assimilação por parte do estudante passa a favorecer o
raciocínio dedutivo que estabelece a problemática da alteração de tema através da sinergia causa/efeito. Pretendese
assim analisar a evolução das praticas construtivas sob perspectiva da valorização da resposta tecnológica como
resultado de uma necessidade concreta e culturalmente contextualizada, e das consequências e extensões da sua
aplicação.
Ao solicitar a elaboração de um trabalho prático, de acordo com o formato exposto, para além do maior
aprofundamento de um tema concreto, o estudante é confrontado com a necessidade de aplicação operativa da
interpretação dedutiva. Para além de sistematizar a informação recolhida, estabelecese um modelo comparativo com
os restantes blocos temáticos, favorecendo a assimilação dos restantes conteúdos e a transposição analógica para
outros paradigmas construtivos, independentemente da enumeração passiva dos recursos materiais, científicos e
tecnológicos que compõem a problemática individual de cada tema.
Por seu turno a elaboração de um teste escrito, obriga o estudante a uma preparação genérica, onde se valoriza a
capacidade de interrelacionamento dos diferentes temas, a sua capacidade de enquadramento histórico e de
reconhecimento das suas principais referências; determina também a sua capacidade de síntese e permite aferir a
objectividade face aos conhecimentos adquiridos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In an era when technological expertise reaches exponential levels of specification in the construction area, it is
essential for the candidate to architect a structured understanding of the development processes, techniques and
construction materials, throughout history.
In a virtually unlimited supply market, the Architect must have compulsorily an essential preparation, although
comprehensive enough, when he has to select and apply to the constructive solutions suitable for the formalization of
their projects.
The understanding that the construction evolution is proportionally related with the resources, with the scientific
capabilities and the cultural character of a particular civilization (using the chronological context and even the
geographical one as comparative framework), would be a valuable contribution to face this necessity.
Thus, the program will be taught in a methodological approach related with the temporal linear route, noting the
technological paradigms that had relevant repercussion in the evolution of the construction processes, from the
earliest archaeological examples to the construction of nowadays.
Structuring the format of the exhibition of the thematic contents from the relationship between Contextual Factors /
Phenomenon Description / Constructive Gains, their assimilation by the student shall encourage deductive reasoning
establishing the problematic theme of change through the synergy cause / effect. The aim is to analyze the evolution of
construction practices under the perspective of the valuation of technological response as a result of a specific need
and culturally contextualized, and the consequences of its application and extensions.
When the development of a practical work is requested, according to the format above, besides the further deepening
of a specific topic, the student is confronted with the need for operative application of deductive interpretation. In
addition to systematize the collected information, a comparative model is established with the other thematic groups,
favoring the assimilation of other contents and the analogue transposition to other constructive paradigms, regardless
of the passive enumeration of materials resources, scientific and technological issues that make up the individual in
question on each theme.
Meanwhile, the preparation of a written test requires the student to a generic preparation where the ability of increased
dealings among various issues is valued, his ability to historical framework and recognition of its key references; it
also determines his synthesis capacity and allows the measurement of the objectivity facing the knowledge acquired.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
ORTEGA ANDRADE, F. HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN (Universidad de las palmas de gran canaria)
GRACIANI, A. LA TECNICA DE LA ARQUITECTURA EN LA ANTIGÜEDAD (Universidad de Sevilla)
BENEVOLO, L. Introdução à Arquitectura. Lisboa: Edições 70, 1999
KOCH, W. Estilos de Arquitectura I e II. Lisboa: Editorial Presença, 1982
UPJOHM, E., et al, História mundial da arte – O Renascimento, volume 3, 5ª edição, Lisboa: Livraria Bertrand, 1965
MEYERBOHE, W.  Prefabricación 1

BENOVOLO, L. Historia de la Arquitectura Moderna
NISSEN, H.  Construcción Industrializada y diseño modular. Madrid: Ed. Blume.
JENKS, C.  EL LENGUAJE DE LA ARQUITECTURA POST MODERNA. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A. 1980
SLESSOR, C.  ECOTECH ARQUITECTURA HIGHTECH Y SOSTENIBLE. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A. 1997
LENGEN, J. V. Manual do Arquitecto Descalço. Porto Alegre: Livraria do Arquitecto, TIBA, 2004
OLIVER, P. Built to meet needs. Oxford: Elsevier, 2006
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6.2.1.1. Unidade curricular:
A13 Projeto  Habitáculo
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro António Fonseca Jorge  7 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Vitor Manuel Rosas da Silva  6 horas semanais
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Vitor Manuel Rosas da Silva  6 horas semanais
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Compreender o âmbito de noções semânticas como abrigo/refugio e suas implicações espaciais.
 Entender os diversos níveis e características associadas à ideia de conforto, intimidade e apropriação da célula
habitacional.
 Analisar problemáticas relativas aos elementos constituintes da habitação como a unidade espacial primordial.
 Investigar diversas estruturas espaciais domésticas em contextos culturais, simbólicos e sociais distintos.
 Relacionar habitáculo e lugar, a partir das matrizes antropológicas, geográficas e históricas.
 Desenvolver programaticamente tipologias e respectivos usos e modos de apropriação.
 Consolidação dos instrumentos e das metodologias de abordagem ao projecto de arquitectura.
 Desenvolver o processo criativo, privilegiando o desenho e a maqueta como instrumentos de experimentação.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Raise awareness and capacity for fundamental reasoning on conceptual design and architectural composition. This
awareness should serve as sustenance for justification (selfcriticism and criticism) and reasons for the genesis and
development of the proposed formalization.
 To understand the phenomena and cognitive processes between mental process and material.
 To select, identify and develop an architectural concept with potential space set to issue a statement to concrete.
 To establish, in a justified format, the articulation between concept, form and context.
 To produce technical designs and supporting written content, according to each phase of work, conveniently
coordinated with the entire a project process, which in the end should be materialized consistently and objectively, in a
course consistent with its conceptual option.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1  O sítio:
a escolha do sítio como acto de projecto – empatia do lugar;
a topografia e a inserção no terreno;
orientação e exposição solar;
protecção de ventos, chuvas ou outros elementos naturais;
redesenhar o sítio com o desenho da casa;
relação entre o exterior e interior – estabelecimento de uma aproximação entre a rua e a casa.
2  O programa:
levantamento e análise das necessidades de um sujeito concreto no estabelecimento de um espaço doméstico;
caracterização funcional e sensorial dos diversos espaços da casa;
organização dos diversos espaços entre si ou suportados por elementos de ligação.
3  Do exterior ao interior:
a entrada como a definição do percurso gradual de intimidade – da rua ao quarto  exemplos de articulação de espaços
e formas na entrada do espaço doméstico;
os elementos formais e espaciais de transição entre o interior e o exterior – exemplos de aplicação destes elementos.
6.2.1.5. Syllabus:
1  The site:
the choice of the site as a project act  empathize with the place; the topography and the insertion in the site;

orientation and sun exposure; protection from wind, rain or other natural elements; redesigning the construction site
with the design of the house; relationship between inner and outer spaces  establishing a connection between the
street and the house.
2  The program: survey and analysis of a specific person needs when establishing the domestic space; functional and
sensory characterization of the various areas of the house; organization of various spaces among themselves or
supported by connecting elements.
3  From outside to inside: the entrance as the definition of the gradual path of intimacy – from the street to the
bedroom  examples of joint spaces and forms at the entrance of the domestic space; the formal and spatial elements
of transition between inner and outer spaces – application examples of such elements.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estipulados visam a transmissão de conhecimentos adequados ao desenvolvimento da unidade espacial
primordial – a habitação – valorizando os aspectos essenciais que estão na base da sua constituição: investigação,
interpretação, conceito e projecto de habitáculo contemporâneo, caracterizando espaço, forma e materiais utilizados
na definição do mesmo; valorização e estudo dos elementos espaciais e formais de transição entre interior e exterior
do habitáculo. Os temas expostos prendemse com a aquisição das ferramentas necessárias para proceder ao
desenvolvimento de um projeto na área do habitar, através da análise e exploração prática dos conteúdos que definem
a Casa enquanto elemento formal e antropológico.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The stipulated contents aimed the knowledge’s transmission tailored to the development of primary spatial unit –
housing  valuing the essential aspects which are at the heart of its constitution: research, interpretation, concept and
design of contemporary studiohousing, featuring space, shape and used materials in its definition; appreciation and
study of the spatial and formal elements of transition between inside and outside the housing. The exposed subjects
are related to the acquisition of the necessary tools to make the development of a project in the dwelling area, through
the analysis and practical exploration of the contents that define the house as a formal and anthropological element.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As competências são adquiridas através da experimentação em projecto, feita com base na informação tratada nas
aulas teóricas, na investigação efectuada, nas visitas de estudo organizadas e na experiência académica presente. O
projecto deverá consolidar uma posição pessoal do estudante face às temáticas abordadas, reflectindo no percurso de
avaliação contínua toda a investigação e experimentação efectuadas. A avaliação será feita através de 4 momentos,
onde se verificará a aplicação das competências adquiridas no âmbito do exercício de projecto a desenvolver. As
competências avaliadas são as enunciadas nos objectivos específicos e gerais desta unidade curricular, que devem
ser demonstradas na investigação, experimentação e consolidação do exercício de projecto.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Skills are acquired through experimentation in project, based on the covered information during the lectures, in the
carried out research, throughout the organized studying visits and in academic experience. The project will consolidate
a personal student's position face to addressed themes, reflecting on the course of continuous assessment throughout
the research and experimentation carried out. The assessment will be accomplished throughout 4 moments, in which
will be verified the application of the acquired skills in the exercise of developing the project. The skills assessed are
listed in the specific and general objectives of this Curricular Unit, which must be demonstrated in the research,
experimentation and consolidation exercise of the project.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos aplicados no desenvolvimento da Unidade Curricular são assegurados através de uma sequência de
momentos, focalizados em objetivos específicos, os quais se pretendem dominados para que se abarque a sequência
seguinte.
Os referidos momentos pretendem deste modo mimetizar o corrente desenvolvimento de uma atividade projetual,
segundo preceitos transponíveis para a generalidade da problemática imposta na atividade projetual comum. Deste
modo sequenciouse a metodologia de ensino segundo os seguintes momentos:
1) Apontamento e análise de um programa destinado ao Habitar e, eventualmente, ao Trabalho, segundo as diretrizes
de um cliente, real ou ficcionado. Mais do que a transposição mimética de necessidades básicas, pretendese a
interpretação desse mesmo programa para satisfação do físico e do intelectual.
2) Análise e decomposição de um local de edificação a definir pelo discente de acordo com as suas caraterísticas
topográficas, paisagísticas, de exposição solar e contacto com a envolvente construída e humana, no caraterizar de
uma resposta local às necessidades do Cliente.
3) Proposta de inserção no terreno do programa segundo volumetrias simples que respondam aos pressupostos
requeridos, tendo em vista as seguintes relações entre construído, programa e paisagem ambiental e humanizada:
a. Adequação com os elementos naturais do entorno, através de uma inserção no terreno físico de forma consciente.
b. Adequada exposição aos elementos ambientais de acordo com o programa proposto/interpretado.
c. Relações entre interior/exterior, no sentido de criar reciprocidade entre o uso do interior da Casa e o exterior da
mesma, como extensões mútuas de espaço doméstico e laboral.
d. Criação de intimidade física entre interior e exterior do conjunto, através da disposição volumétrica do programa.
4) Definição precisa do programa interno dos volumes propostos, no sentido de aferir a adequação destes às
necessidades físicas e intelectuais do cliente e aprimorar as relações que se estabelecem volumetricamente entre
conjunto construído proposto e entorno físico preexistente.
Correspondendo a cada uma das temáticas ou momentos de estudo acima referidos existe o necessário apoio teórico
através do leccionamento de aulas que introduzam o estudante em exemplos da prática arquitetónica semelhantes ao

exercício em curso.
O 5º ponto do processo encetado consiste no resultado do caminho iniciado no princípio do semestre, em que os
precedentes se encontram em equilíbrio, e em que as opções de cada estudante surjam clarificadas e suportadas. Por
isso se torna fundamental o acompanhamento presencial e contínuo do estudante, de modo a avaliar o seu progresso,
encaminhar o seu processo de estudo e orientálo tendo em vista uma avaliação positiva em cada um dos quatro
momentos de entrega/exposição do trabalho.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methods applied in the development of the Curricular Unit are provided through a sequence of moments, focused
on specific goals, which are intended to be dominated encompassing the following sequence.
Those referred moments intend thereby mimicking the current development of an architectural design activity,
according to transposable precepts for the generality of the imposed problematic on common architectural design
activity. Thus, the teaching methodology was sequenced according to the following moments:
1) Pointing and analysis of a designed program to the Inhabit and, eventually, to the Work, following the client´s
guidelines, real or fictional. More than the mimetic transposition of basic needs, it is intended the interpretation of that
program the physical and the intellectual satisfaction.
2) Analysis and Decomposition of a building site to be determined by the student according to its topographical
features, landscaping, sun exposure and contact with the built and human surroundings, when a local response is
taken to achieve the client´s needs.
3) Proposal for the programme inclusion in the building site, following simple volumetries that correspond to the
required assumptions, concerning the following relationships between built, programme and environmental and
humanized landscape:
a. Appropriateness with the natural elements of the surrounding, through a consciously insertion in the physical realm.
b. Adequate exposure to the environmental elements according to the proposed/ interpreted program.
c. Relations between interior/exterior, to create reciprocity between the use of the inner space of the house and the
outer, as mutual extensions of the domestic and labour
space.
d. Creation of physical intimacy between interior and exterior of all, through the volumetric provision of the program.
4) Precise definition of the internal programme of the proposed volumes, in order to assess the adequacy of these to
the physical and intellectual needs of the customer and enhance the relationships that are built together volumetrically
between proposed built set and the preexisting physical environment.
Corresponding to each one of the themes or moments of study already referred, there is a necessary theoretical
support through teaching classes that introduce students to examples of architectural practice comparable to the
current year´s exercise.
The 5th point of the already begun process is the result of the path initiated at the beginning of the semester in which
the preceding ones are in equilibrium, and where each student options arise clarified and supported. Hence it becomes
essential the continuous monitoring of student´s attendance in order to assess their progress, send his study process
and guide him towards a positive evaluation in each of the four stages of delivery/display work.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
ALLEN, Edward, ed. lit.  La casa «otra» : la autoconstrucción según el M.I.T. Barcelona: Gustavo Gili, 1978. ISBN 84252
07363. Cota na BDC: 728 / C 33 o;
ASSOCIAÇÃO ARQUITECTOS PORTUGUESES; "Arquitectura Popular em Portugal". 2ª EDIÇÃO. Lisboa 1988. Cota na
BDC: 728.6 (469) / A 795 p / V. 1 e V. 2;
ASSOCIAÇÃO ARQUITECTOS PORTUGUESES; "Arquitectura Popular nos Açores". Lisboa 2000. Cota na BDC: 728.6
(469.9) / A 795 a;
COSTA, Alexandre Alves; “Introdução ao estudo da história da arquitectura portuguesa”, FAUP edições, Porto 1995;
COSTA
LINO, Raúl  Casas portuguesas : alguns apontamentos sobre o arquitectar das casas simples. 10ª ed. Lisboa : Cotovia,
cop. 1992. il. ISBN 9728028253. Cota na BDC: 728 (469) / L 73
MESTRE, Victor; "Arquitectura Popular na Madeira". Editora Argumentum. Lisboa 2002. Cota na BDC: 728.6 (469.8) / M
55 a;
TÁVORA, Fernando, “Da organização do espaço” , FAUP publicações, Porto, 1994. Cota na BDC: 711 (469) / T 237 o;

Mapa IX  A14 Desenho III
6.2.1.1. Unidade curricular:
A14 Desenho III
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro Miguel Conceição Luz de Almeida Partidário  6 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Observar, compreender e configurar graficamente espaços arquitetónicos, sintetizando gradações perspéticas,
relações de escala diversificadas e complementaridade entre proporção e composição;
 Revelar no desenho a sua estrutura, planos e ritmos, indicando tipologicamente e topologicamente a respectiva
estratificação, organização, configuração e sequências hierárquicas;
 Apreender a forma arquitectónica por via dos respectivos processos e mecanismos de transformação, elaborando
composições volumétricas e espaciais simples e compostas.
 Aplicar a escala humana no desenho de espaços arquitetónicos, revelando a posição do observador no espaço e de
que forma esta condiciona a percepção do espaço e a sua representação gráfica.
 Combinar volumes e espaços arquitetónicos estabelecendo e registando relações dentro/fora, interior/exterior,
sobreposto/justaposto, em que se aprofunde a sua interdependência.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Observe, understand and graphically configure architectural spaces, synthesizing gradation perspectives, relations of
scale and complementarity among diverse proportion and composition;
 Reveal in the architectural drawing its own structure, plans and rhythms, indicating typologically and topologically its
stratification, organization, configuration and hierarchical sequences;
 Seize the architectural form by the respective transformation processes and mechanisms, and developing spatial and
volumetric compositions simple and compound.
 Apply the human scale in the architectural drawing of architectural spaces, revealing the observer's position in space
and how this affects the perception of space and its graphical representation.
 Combining volumes and architectural spaces establishing and registering relationships inside/outside,
interior/exterior superimposed/juxtaposed while deepening their interdependence.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 O espaço arquitetónico e a sua construção perspética;
2 A linha do horizonte e os pontos de fuga;
3 A relação entre planos, partindo da posição do observador;
4 A proporção e a escala (humana e outras);
5 A estrutura e morfologia do espaço arquitetónico;
6 Ritmos, sequências espaciais, configuração de elementos compositivos;
7 Os espaços à frente de, e o espaço atrás de;
8 A relação topológica de diversos elementos / corpos no espaço;
9 Organização de composições simples e complexas nos espaços;
10Mecanismos de transformação do espaço: alto/baixo, grande/pequeno;
11 O espaço arquitetónico a partir do interior e do exterior
6.2.1.5. Syllabus:
1  The architectural space and its perspective construction;
2  The horizon line and vanishing points;
3  The relation between plans, starting from the position of the observer;
4  The proportion and the dimension/ scale? (human and others);
5  The structure and morphology of the architectural space;
6  Rhythms, spatial sequences, and configuration of compositional elements;
7  The spaces in front of and behind of;
8  The topological relation of a variety of elements / bodies in space;
9  Grouping of simple and intricate compositions in spaces;
10 Space transformation mechanisms: high/low, big/small;
11  The architectural space from the inside and the outside.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular incide sobre o espaço arquitetónico, o que nele está contido, o que o envolve, de modo a que o
estudante explore, por via do desenho, qualidades e características espaciais, consolidando – durante o processo –
nexos e relações entre sistemas espaciais e suas estruturas. Para o efeito, a aprendizagem assenta na experiência
física, perceção e leitura de espaços e respetivas tipologias, registando, decompondo, analisando e representando o
espaço arquitetónico. Pretendese, com o conjunto de conteúdos previstos para a unidade curricular que o estudante
adquira mecanismos de descrição, explicação e exploração conceptual de espaços e seus ambientes, texturas,
tonalidades, métricas, ritmos, proporções e relações intrínsecas entre interior/exterior, aberto/fechado e
conteúdo/contentor. A prossecução dos objetivos indicados para a unidade curricular é assegurada pela aprendizagem
e domínio de conteúdos que versam sobre o homem e o espaço – e respetiva interação sistémica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The curricular unit focuses on architectural space, what it contains, and what involves it, so that the student will
explore, through the architectural drawing, qualities and spatial characteristics, consolidating in the process
relationships and connections between space systems and their structures. To this purpose, learning is based on
physical experience, perception and spaces reading and their typologies, thus recording, decomposing, analyzing and
representing architectural space. It is intended, with the provided contents for the curricular unit, that the student
acquires mechanisms of description, explanation and exploration of conceptual spaces and their environments,
textures, tonalities, meters, rhythms, proportions and intrinsic relations between interior/exterior, opened/closed and
contents/container. The pursuit of objectives set for the curricular unit is assured by the learning and mastery of
contents that deal with Man and space  and their own systemic interaction.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos da unidade curricular são transmitidos em sessões teóricas e, principalmente, em aulas práticas,
mantendose uma relação próxima entre docente e estudante no que diz respeito ao acompanhamento do seu percurso
formativo. A transmissão de conhecimentos e a aquisição de competências acontece por via da experimentação em
exercícios de ensaio e no debate/reflexão em conjunto, em que o estudante apresenta – de forma crítica – o seu
trabalho. Os métodos partem do geral para o particular, do intuitivo para o racional – do exploratório para o estruturado
– e com níveis de gradação crescente (do mais simples para o mais complexo). A avaliação é contínua, com momentos
de aferição de conhecimentos através de exercícios práticos. Este processo consubstancia no estudante uma
capacidade expressiva, analítica e de síntese necessárias para o desenvolvimento do projeto de arquitetura,
consubstanciando o desenho como instrumento de trabalho do arquiteto, conduzindoo a “pensar com o desenho”
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The contents of the curricular unit are transmitted in theoretical sessions, and especially in practical sessions,
maintaining a close relationship between teacher and student regarding the monitoring of student’s training. The
conveying of knowledge and skills happens through experimentation in testing exercises and joint discussion/
reflection, in which the students present  critically  their work. The methods depart from the general to the particular,
from the intuitive to the rational  from the exploratory to the structured  and with increasing levels of gradation (from
the simplest to the most complex). Assessment is continuous, with moments of knowledge scouting through practical
exercises. This process brings to the student expressive, analytical and synthesis abilities, necessary for the
development of the architectural design studio, and consequently consolidating the architectural drawing as an
architect working tool, leading him to "think with the architectural drawing."
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular incide sobre o espaço arquitetónico, relacionado com o que nele está contido e com o que o
contém, a partir de abordagens que potenciem no estudante referenciais de proporção e escala na “construção”
estruturada de sistemas espaciais – tendo por base regras da geometria e sistemas de representação perspética dos
espaços, envolvendo questões como a linha do horizonte e respetiva interdependência para com o posicionamento do
observador (se está sentado, de pé, sobrelevado, entre outros), não esquecendo as linhas perspéticas e a importância
das mesmas para o enquadramento do observador no espaço representado. Complementarmente a métodos
estruturados e rigorosos sobre o desenho da perspetiva à “mão levantada”, o estudante aprofunda a sua
aprendizagem também ao nível da apreensão empírica e intuitiva das qualidades espaciais, com reconhecimento de
tonalidades cromáticas e lumínicas, o levantamento de texturas e superfícies, a caracterização de planos e volumes, o
encadeamento gráfico de ritmos e sequências, as diferenças entre as propriedades de espaços abertos, entreabertos,
semifechados e fechados. Através de exercícios práticos o estudante experimenta e regista espaços e ambientes à
escala humana e as relações intrínsecas e extrínsecas entre corpo, estrutura e morfologia de espaços arquitetónicos.
Com o recurso a aulas de exposição teórica, são apresentados modos e processos de registo gráfico que traduzam as
múltiplas aproximações à problemática do desenho do espaço arquitetónico (ao nível da exploração conceptual e/ou
sensitiva, da sua esquematização, representação e apresentação). Enfatizase o trabalho baseado na observação direta
de temas e espaços, ao qual se segue o saber interpretar e sintetizar a leitura espacial de sistemas arquitetónicos a
partir do interior e do exterior e a relação topológica de diversos elementos / corpos neles contidos. A capacidade de
apreensão, interpretação e síntese espacial decorre da prática de exercícios gráficos de curta, média e longa duração,
explorando instrumentos, ferramentas e suportes. Realizamse maquetas e modelos espaciais tridimensionais à escala
(volumétricos e/ou com “interior”) que contribuam para uma melhor compreensão dos espaços a registar, bem como a
expressão do corpo humano no espaço. O conjunto de exercícios visa a leitura do corpo humano, seus aspetos
estruturais e respetiva "vida" no espaço. Estes métodos permitem a gestualidade expressiva pessoal, ao nível da
forma de comunicação por via do desenho, observando, comparando e sintetizando modelo e espaço. A par do
acompanhamento em cada aula, ao longo do semestre são realizadas sessões de crítica comparada entre os
estudantes. Há dois momentos de avaliação: uma avaliação intermédia e a avaliação final numa escala de 0 a 20. A
avaliação intermédia permite ao estudante situarse em termos do seu desempenho face ao cumprimento do plano de
trabalho proposto.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit focuses on the architectural space, related to what is in it contained and what itself contains, from
approaches that foster the student towards referentials of proportion and scale in the structured "construction" of
space systems  based on geometry rules and representation systems of viewpoint spaces, involving issues such as
the skyline and interdependence for the respective position of the observer (if he is sitting, standing, in an elevated
position, among others), not forgetting the perception lines and their significance to the framework of the observer in
the represented space. In addition to structured and rigorous methods on the perspective technical drawing by "hand
raised", the student also deepens his learning at the level of empirical and intuitive apprehension of spatial qualities,
recognizing chromatic and luminous shades, surveying textures and surfaces, characterizing plans and volumes,
chaining graphical rhythms and sequences, the differences between open, halfopen, halfclosed and closed properties.

Through practical exercises the student experiences and records spaces and environments at human scale and the
intrinsic and extrinsic relationship between body, structure and morphology of architectural spaces. With lecturing
sessions, methods and processes for graphic registration are presented, reflecting the multiple approaches to the
problems of the architectural space technical drawing (at the conceptual and/or sensitive level, its outline, presentation
and representation). It is emphasized the work based on direct observation of subjects and spaces, to which follows
the ability to interpret and synthesize the spatial reading of architectural systems from the inside and the outside, and
the topological relationship between several components/bodies contained therein. The ability to apprehend, interpret
and synthesise the space arises from practical, simple, medium and long term exercises, exploring instruments, tools
and supports. Models and threedimensional spatial scale models (volumetric and/or with "interior") that contribute to a
better understanding of the spaces to be recorded, as well as the expression of the human body in space. The set of
exercises aims to read the human body, its structural aspects and its own "life" in space. These methods allow the
expressive personal gesture, at the communication level by the architectural drawing, observing, comparing and
summarizing model and space. Along with monitoring in each session throughout the semester, sessions of
comparative criticism are conducted among students. There are two assessment periods: an interim and a final
evaluation in a 0 to 20 scale. The interim assessment allows students to situate themselves in terms of their
performance against the performance of the proposed work plan.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
BELL, Julian, 2009. Espelho do Mundo, uma nova história da arte.Lisboa, Orfeu Negro.
KINGSTON, Angela, 2003. What is drawingthree practices explored.
Lucy Gunning, Claude Heath, Rae Smith. London, Black Dog Publishing Limited.
PIGNATTI, Terisio. 1982.O desenho. De Altamira a Picasso. São Paulo:Abril.
SCHWAZ, Hans., 1980. Como Desenhar Edifícios e Paisagens Urbanas. 2° ed. Lisboa: Editorial Presença.
WHITE, Gwen., 2000. Perspectiva para Artistas, Arquitectos e Desenhadores. Lisboa: Editorial Presença.
TATARKIEWICH, Vladislav, 2007. Historia de seis ideas: Arte, belleza,forma, creatividad, mímesis, experiencia estética
(Neometropolis).Madrid, Ed.Tecnos
VIEIRA, Joaquim, 1995. O Desenho e o Projecto são o mesmo? Porto,Faculdade de Arquitectura do Porto
GÓMEZ MOLINA, Juan José.,1999. Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid, Cátedra
HALE, Robert Beverly.,1989, Drawing lessons from the great masters.NewYork: WatsonGuptill Publication

Mapa IX  A15 Simulação e modelação Espacial II
6.2.1.1. Unidade curricular:
A15 Simulação e modelação Espacial II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Armando Alberto Ferreira Fernandes  3 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Formar estudantes no domínio de sistemas operacionais informáticos adequados ao exercício de Projeto, nas suas
distintas fases e diversas especialidades.
Realizar uma preparação adequada em desenho assistido por computador, em software destinado à execução de
trabalhos de formalização técnica de projetos, a partir de um suporte informático.
Permitir ao estudante o acesso a uma plataforma de conhecimentos operativos de forma que este seja capaz de:
Compreender e reconhecer o papel dos sistemas informáticos nos processos de representação e comunicação do
projeto, Adquirir sensibilidade para uma constante atualização dos seus conhecimentos informáticos no que se refere
ao desenho arquitetónico; Verificar os conceitos de proporção e noção de escala; Estabelecer critérios de gestão da
informação produzida, para uma maior eficácia na manipulação da mesma; Representar de forma clara e eficaz o
projeto em duas dimensões e três dimensões.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Train students in the field of operating systems software appropriate for the performance of the project, in its different
phases and various specialties. Perform an adequate preparation in computer aided design software for the
implementation of works of formalization of technical projects, with computer support.
Allowing the student access to a platform of operating knowledge so that they are capable of:
understanding and recognizing the role of information systems in the processes of representation and communication
of a project, Acquire sensitivity to constantly update their computer expertise in relation to the architectural design;
Verify the concepts of proportion and sense of scale; Establish criteria for the management of information produced,
for greater efficiency in handling;
Represent a clear and effective design in twodimensions and threedimensions.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 O Desenho Assistido por Computador e a Gestão do Projeto:
as ferramentas informáticas de desenho; introdução ao desenho nas diferentes fases do projeto; a partilha de
conteúdos entre fases e especialidades; a gestão de Informação – o projeto; a ferramenta para desenho assistido por
computador (CAD); o sistema de coordenadas 2D.
2 A representação bidimensional do projeto: apresentação e configuração do ambiente de trabalho; introdução ao
desenho bidimensional; desenvolvimento do desenho bidimensional; gestão de desenhos; entidades 2D; blocos
internos, externos e dinâmicos; cotagens e ferramentas; impressão.
3 Modelação e Visualização 3D: o ambiente tridimensional; entidades; planos de trabalho e sistema de coordenadas;
comandos de conversão; criação de faces, superfícies e sólidos; transformação de geometrias; comandos de
navegação; rendering.
4 Composição, Comunicação e Apresentação do projeto: composição e tratamento; comunicação e ilustração;
ferramentas para apresentação.
6.2.1.5. Syllabus:
1  The computeraided design and project management: the drawing IT tools, introduction to drawing in the different
phases of the design studio; contents sharing between phases and specifications; information management  the
design studio; the tool for computer aided design (CAD); the 2D coordinate system.
2  The twodimensional representation of the project: presentation and configuration of the working environment;
introducing twodimensional drawing; development of twodimensional drawing; drawings management; 2D entities;
internal, external, and dynamic blocks; dimensioning and tools; printing.
3  Modelling and 3D visualization: the threedimensional environment; entities; working plans and coordinate system;
conversion commands; creating faces, surfaces and solids; geometries transformation; navigation commands;
rendering.
4  Composition, communication and presentation of the project: composition and treatment; communication and
illustration; presentation tools.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estipulados visam a introdução às técnicas de representação bidimensional assistidas por computador,
utilizadas como ferramentas de apoio à conceção e comunicação de projeto. Visamse noções de desenho assistido
por computador (CAD) aplicadas aos desenhos de projeto através de plantas, alçados e cortes e a adequação das
ferramentas informáticas de desenho à expressão gráfica necessária à comunicação do projeto de arquitetura.
Os conteúdos selecionados pretendem também consciencializar o estudante para a importância da formalização
coerente e consistente do processo de Projeto de Arquitectura, em que os acréscimos dos seus valores qualitativos
são diretamente proporcionais às capacidades expressivas da sua forma de representação, quer em termos de
formalização do produto, quer no próprio processo de criação.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents aimed at introducing the techniques of twodimensional computeraided representation, used as tools to
support the conception and the architectural design studio communication. The concepts of technical drawing aided by
computer (CAD) applied to technical drawings through plans, elevations and sections, and the adequacy of the
technical drawing computer tools necessary for the graphic expression and the communication of the architectural
design studio.
The selected contents are also meant to raise the student’s awareness to the importance of a coherent and consistent
formalization of the process of architectural design studio, in which the increase of their qualitative values are directly
proportional to the expressive capabilities of their form of representation, both in terms of formal product and within
the creative process itself.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A Unidade curricular será lecionada recorrendo a três componentes distintas, orientadas para a concretização dos
exercícios práticos (constituindo estes o corpo dos resultados formais esperados) a articular, sempre que possível
com a Unidade Curricular de Projeto: 1 Apresentação de comunicação das bases teóricas das ferramentas de
representação tridimensional, com recurso à apresentação das convenções técnicas e de uma componente formativa,
de base tutorial, com aplicação em exemplos concretos; 2– Desenvolvimento de exercícios práticos, de complexidade
progressiva, com orientação técnica por parte do professor, onde deverão ser aplicados os conhecimentos
transmitidos aos estudantes e verificada a evolução e o empenho destes na sua resolução; 3 Momentos de avaliação
crítica, no culminar do processo de desenvolvimento dos vários exercícios propostos; onde a nota de avaliação
contínua será retificada de acordo com a qualidade do exercício e o cumprimento dos objetivos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit will be taught using three distinct components, aimed at the achievement of practical exercises
(these being the body of formal results expected) to articulate, whenever possible, with the curricular unit of
architectural design studio: 1  presentation of the theoretical tools for threedimensional representation, through
technical techniques presentation and a training component, on a tutorial basis, and appliance to real examples; 2 
development of practical exercises, of a progressive complexity, with technical guidance from the teacher, where the
knowledge imparted should be applied and checked the students’ progress and commitment in its resolution 3 
moments of critical evaluation, at the development of several proposed exercises, in which the continuous assessment
classification will be rectified in accordance with the quality of exercise and the fulfilment of goals.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
devem ser entendidas como o processo de estruturação de uma base introdutória a um eixo vertical temático que se
desenvolve desde o segundo ao quarto semestre, onde as competências adquiridas poderão ser consolidadas e
desenvolvidas ao longo de um processo evolutivo.
Todos os momentos metodológicos terão acompanhamento teórico e técnico, que consiste no esclarecimento das
técnicas e das ferramentas a utilizar na concretização dos exercícios.
As metodologias pretendem a formação dos alunos no domínio de sistemas operacionais informáticos adequados ao
exercício prático profissional de Projeto, nas suas distintas fases e diversas especialidades. No âmbito da preparação
do futuro arquiteto será fornecida uma formação em desenho assistido por computador, em software destinado à
execução de trabalhos de formalização técnica de projetos a partir de um suporte informático. Tradicionalmente uma
ferramenta de trabalho para desenho técnico, apresentase atualmente como uma ferramenta da eleição da maioria das
áreas de atividades que requerem a modelação computorizada, seja no desenho bidimensional, na modelação
tridimensional ou na programação paramétrica.
A Unidade Curricular de Simulação e Modelação Espacial II pretende fornecer ao aluno uma plataforma de
conhecimentos operativos de forma que, no final da unidade curricular em questão, este seja capaz de:
a) Compreender e reconhecer o papel dos sistemas informáticos nos processos de representação e comunicação do
projeto.
b) Adquirir sensibilidade para uma constante atualização dos seus conhecimentos informáticos no que se refere ao
desenho arquitetónico.
c) Verificar os conceitos de proporção e noção de escala.
d) Estabelecer critérios de gestão da informação produzida, para uma maior eficácia na manipulação da mesma.
e) Representar de forma clara e eficaz o projeto em duas dimensões e três dimensões.
A terceira componente metodológica tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento das capacidades do
estudante através do seu confronto com mecanismo retificativos. Permitindo através da retroatividade do processo a
autoconsciencialização das suas próprias falhas e carências; reforçando as indicações expressas pelo professor
durante a orientação técnica dos exercícios.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies implemented in this curricular unit, should be understood as the process of structuring an
introductory basis to a thematic vertical axis, extending from the second to the fourth semester, where the skills
acquired may be consolidated and developed over an evolutionary process.
All methodological moments will follow theoretical and technical guidance, which consists in clarifying the techniques
and tools for the achievement of the exercises.
The methodologies intend to train the students in the field of computer operating systems suitable for the practical
exercise of professional architectural design studio, considering its different phases and several specifications. While
preparing the future architect to be, a computer aided technical drawing training will be provided, using specific
software. Traditionally a working tool for technical drawing, it presents itself today as the tool of choice for most
activities that require computerized modelling, either the twodimensional technical drawing, or threedimensional
modelling, or even parametric programming.
This curricular unit aims to provide the student with an operating knowledge platform, so that, bythe end of it, the
student is able to:
a) Understand and recognize the role of information systems in processes of representation and communication of the
architectural design studio.
b) Acquire sensitivity to a constant upgrade of his computer knowledge in relation to architectural drawing.
c) Check the concepts of proportion and sense of scale.
d) Establish criteria for the management of the information produced, for a greater efficiency while handling it.
e) Represent clearly and effectively the architectural design studio in two and three dimensions.
The third methodological component aims to contribute to the development of the student’s skills through its
confrontation with amending mechanisms. Allowing, through the retroactivity of the process, the student’s self
awareness of his own failures and weaknesses; and thus reinforcing the directions expressed by the teacher along the
technical exercises.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
CUNHA, Luís Veiga da  Desenho técnico. 14ª ed. Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2008. ISBN 978972311066
1. Cota na BDC: 744 / C 977 d
FERREIRA, Fernando Tavares – PHOTOSHOP CS4 – Curso Completo. FCA Editores, Lisboa, 2011. ICBN 978972722
4066
GARCIA, José – AutoCAD 2011 & AutoCAD 2011 LT – Curso Completo. FCA Editores, Lisboa, 2011. ICBN 978972722
7129
GARCIA, José – AutoCAD 3D – Curso Completo, FCA Editores, Lisboa, 2011. ICBN 9789727226290
LÉLIS, Catarina – Ilustrator CS3 & CS4, FCA Editores, Lisboa, 2011. ICBN 9789727223660
LLOVET, Jordi  Ideología y metodología del diseño. Barcelona : Gustavo Gili, 1979. ISBN 842520934X. Cota na BDC:
74 / L 772 i

SAINZ, Jorge  El dibujo de arquitectura : teoría e historia de un lenguaje gráfico. Barcelona : Reverté, 2005. ISBN 84
29121064. Cota na BDC: 744 / S 151 d
WERNER, Megan  Model making. New York : Princeton architectural press, cop. 2011. ISBN 9781568988702. Cota na
BDC: 72.02 / W 525 m

Mapa IX  A16 História da Arquitetura Monumental
6.2.1.1. Unidade curricular:
A16 História da Arquitetura Monumental
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Goreti Ferreira de Sousa  2 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Identificar e caracterizar os edifícios públicos monumentais, ao longo da História da Arquitetura;
 Distinguir as sucessivas alterações espaciais e morfológicas que caracterizam os distintos edifícios monumentais;
 Compreender a sua relação com a evolução construtiva e a importância das dinâmicas sociais na definição de forma
e espaço;
 Relacionar a evolução dos edifícios públicos e da arquitetura monumental com a estrutura urbana e com o espaço
público da cidade;
 Entender os conceitos de mudança e de persistência aplicados à evolução da arquitetura.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Characterize the monumental public buildings throughout the history of architecture, until the eighteenth century;
 Distinguish successive spatial and morphological changes that characterize the different monumental buildings;
 Understand your relationship with the constructive evolution and importance of social dynamics in the definition of
form and space;
 Relate the evolution of public buildings and monumental architecture with the urban structure and public space of the
city;
 Understand the concepts of change and persistence applied to the evolution of architecture.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Antiguidade clássica:
Arquitetura grega  O templo grego e o Cânon da arquitetura; As ordens arquitetónicas gregas; O teatro e outras
expressões de monumentalidade arquitetónica;
2 Arquitetura romana:
Tradição e inovação nas construções romanas; Inovação técnica e a diversificação tipológica.
3 Antiguidade tardia:
Arquitetura paleocristã; Arquitetura bizantina.
4 Idade Média:
Retorno à monumentalidade arquitetónica: arquitetura visigótica e carolíngia; Arquitetura românica; Arquitetura gótica.
5 Renascimento:
Distintos princípios orientadores da arquitetura do Quatroccento e do Cinqueccento; Protagonistas e obras de
referência.
6 Barroco:
Princípios orientadores da arquitetura barroca; Protagonistas e obras de referência.
6.2.1.5. Syllabus:

1  Classic Antiquity: Greek Architecture  the Greek temple and the architecture canon;
Greek architectural orders; The theatre and other expressions of architectural monumentality;
2  Roman architecture: tradition and innovation in Roman buildings; technical innovation and typological
diversification;
3  Late Antiquity: PaleoChristan architecture; Byzantine architecture.
4 – MiddleAges: Return to architectural monumentality: Visigoth and Carolingian architecture; Romanesque
architecture; Gothic architecture.
5  Renaissance: distinguished guiding principles of architecture, the Quatroccento and the Cinqueccento;
Protagonists and reference works.
6  Baroque: guiding principles of Baroque architecture; Protagonists and reference works.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos definidos correspondem à temática associada ao reconhecimento dos edifícios públicos monumentais e
à sua evolução ao longo da história da arquitetura, caracterizando as sucessivas alterações espaciais e morfológicas,
a sua relação com a evolução construtiva e a importância das dinâmicas sociais na definição da forma e do espaço.
Caracterização e evolução da relação dos edifícios públicos e da arquitetura monumental com a estrutura urbana e
com o espaço público da cidade. A temática foi estipulada de acordo com a bibliografia de referência, em consonância
com o material de apoio disponibilizado nas aulas de exposição teórica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents defined counterpart with the theme associated with the subject area of the monumental public buildings
and its evolution throughout the history of architecture, featuring successive spatial and morphological changes, its
relation with the constructive evolution and the importance of social dynamics in defining form and space. It will focus
on the characterization and evolution of the public buildings and monumental architecture relation with the urban
structure and the public space of the city. The subject area was prepared according to the bibliography, in line with the
supporting material presented along theoretical exposition sessions.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de trabalho proposta pretende reorientar o foco de atenção da figura do professor para a do estudante,
centrando o trabalho no debate de ideias, suscitado ou apoiado pela projeção e análise de imagens e documentos.
A avaliação corresponde à verificação do grau de satisfação dos objetivos propostos para a unidade curricular,
assente em três elementos específicos: Participação e desempenho nas tarefas, exercícios e debates propostos
durante as aulas; execução de um exercício de avaliação escrita; desenvolvimento de um trabalho de investigação
individual.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology proposed aims to reorient the focus of attention from the figure of the teacher to the figure of the
student, focusing on brainstorming, raised or supported by the projection and analysis of images and documents.
The assessment corresponds to the verification of the degree of satisfaction of the goals established for the curricular
unit, based on three specific elements: students’ participation and performance on tasks, exercises and discussions
offered during the sessions; carrying out of a written evaluation, and development of an individual research work.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular de História da Arquitetura Monumental tem como objetivos principais levar os estudantes a
compreender a evolução construtiva e a importância das dinâmicas sociais na definição de forma e espaço, a entender
os conceitos de mudança e de persistência aplicados à evolução da arquitetura e a serem capazes de caraterizar os
edifícios públicos monumentais ao longo da história da arquitetura, desde a antiguidade grega até ao século XVIII.
Pretendese, igualmente que desenvolvam competências que lhes permitam distinguir as sucessivas alterações
espaciais e morfológicas que caracterizam os distintos edifícios monumentais e conseguir relacionar a evolução
desses edifícios e da arquitetura monumental, no seu conjunto, com a estrutura urbana e com o espaço público da
cidade.
Em todos os momentos reforçase a necessidade de aplicar uma correta expressão verbal e escrita e promover hábitos
de leitura regular.
Por fim tentase consciencializar os estudantes para os múltiplos fatores, tanto objetivos como subjetivos, que
interferem na prática de projeto.
Tendo em vista a necessidade de alcançar estes objetivos delineouse uma metodologia em que o professor abdica da
sua posição destacada, procurando, em todos os momentos fomentar a participação do estudante nas atividades que
organiza e promove. Nas horas de contacto o estudante deve ser capaz de participar de forma ativa e consciente nos
debates suscitados pela introdução teórica ao tema em análise que tem lugar no início de cada sessão.
Dentro desta metodologia entendeuse a figura da docente como dinamizadora da aprendizagem e não como veículo
de transmissão de conteúdos. Pretendese que o estudante, adquira conhecimentos, como se depreende dos primeiros
objetivos enunciados, mas procurase igualmente que desenvolvam competências que lhes permitam em contextos
distintos analisar e compreender a arquitetura monumental.
Nas restantes horas promovese a pesquisa autónoma, visando a consolidação de hábitos de estudo e de
investigação. A cada aluno é solicitado um trabalho que desenvolve ao longo do semestre e que é acompanhado pela

docente em cada uma das fases. Com esta atividade pretendese que o estudante realize um estudo aprofundado de
um edifício monumental. Neste trabalho o estudante deve ser capaz de demonstrar que adquiriu as competências
acima descriminadas e que atingiu os objetivos traçados para a unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This curricular unit main aims at leading students to understand the constructive evolution and the importance of
social dynamics in the definition of form and space; to understand the concepts of change and persistence applied to
the evolution of architecture and able to characterize the monumental public buildings throughout architectural history,
from the ancient Greek until the eighteenth century.
The aim is also to develop skills to distinguish the successive spatial and morphological changes that characterize the
different monumental buildings and to relate the evolution of these buildings and monumental architecture, as a whole,
with the urban structure and with the city public space.
At all times it reinforces the need to implement a correct verbal and written expression and to promote regular reading
habits.
Finally it is tried to raise awareness among students to multiple factors, both objective and subjective, that interfere
with the practice of architectural design studio.
Given the need to achieve these goals, the outlined methodology promotes the teacher abdication of his prominent
position, seeking instead to encourage student’s participation in activities that he organizes and promotes. Along the
contact hours the student should be able to participate actively and consciously in the debates raised by the theoretical
introduction to each topic, which takes place at the beginning of each session.
Within this methodology the figure of the teacher must be understood as a learning facilitator and not as a vehicle for
contents conveyance. It is intended that the student acquires knowledge, as it is reflected in the first goals set, but it is
also intended that they will be able to develop skills to analyze and understand the monumental architecture in different
contexts.
In the remaining hours independent research is encouraged, in order to consolidate study and research habits. Each
student is asked for a work to be developed over the semester and accompanied by the teacher in each of its phases.
With this activity it is intended that the student will carry out a detailed study of a monumental building, evidencing the
student’s ability to demonstrate the skills acquired, as discriminated above, and thus achieving the objectives set for
this curricular unit.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
LEVRON, Jacques – Grands travaux, grands architectes du passé, Collection Architecture « Les Hommes », Paris,
Editions du Moniteur, 1980.
LYNTO, Norbert – Architecture de la Renaissance, In : Encyclopédie illustrée d`Architecture, Luxembourg, SACELP,
1980, pp. 233296.
MANGO, Cyril – Architecture Byzantine, Milano, Gallimard/Electa, 1993.
MARRUCCHI, Giulia  Alta idade média e românico, Col. A grande história da arte, N.º 4, lisboa: Mediasat, 2006.
MARTIN, Henry – L`Art Byzantin, Col. La Grammaire des Styles, Paris, Flammarion, 1964.
MARTIN, Henry – L`Art Gothique, Col. La Grammaire des Styles, Paris, Flammarion, 1965.
MURRAY, Peter – L`architecture de la renaissance, Paris, ElectaWeber, [1973].
RICE, David Talbot – Architecture du Moyen Age, In : Encyclopédie illustrée d`Architecture, Luxembourg, SACELP,
1980, pp. 167232.
ROBERTSON, D.S. – Arquitectura griega y romana,4.ª Ed., Madrid, Cátedra, 1988.

Mapa IX  A17 Sistemas Construtivos
6.2.1.1. Unidade curricular:
A17 Sistemas Construtivos
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Francisco António Machado dos Santos  2 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Abordagem do edifício como um todo, examinando as interdependências existentes entre patologias decorrentes de
más soluções de projecto e o condicionamento à adequada utilização dos edifícios.
 Sensibilizar o estudante para a estreita correlação entre o projecto, as boas práticas construtivas e o cumprimento
das normas e regulamentos existentes.
 Facultar ao estudante conhecimentos nos domínios da modelação de terrenos, sistemas de drenagem superficial e
subterrânea, concepção e impermeabilização de caves e pavimentos enterrados.

 Ter em consideração a necessidade de ventilação natural e ou artificial dos pavimentos enterrados e a sua influência
na saúde e salubridade dos edifícios.
 Sensibilizar o estudante para a importância do estudo dos terrenos, dos níveis freáticos e suas implicações na
concepção e salubridade dos edifícios.
 Incentivar a capacidade de pesquisa e análise crítica da informação técnica existente no mercado construtivo.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To approach the building as a whole, examining the existent interdependencies between pathologies, resulting from
bad architectural design studio solutions and the conditioning for the correct use of the buildings.
 To sensitize the student to the close correlation between architectural design studio, good construction practices and
compliance with the existing rules and regulations.
 To provide the student with knowledge in the fields of plot modelling, surface and underground drainage systems,
basements conception and waterproofing and below ground floors.
 To take into account the need for natural or artificial ventilation of below ground floors and their influence on the
buildings’ health and hygiene.
 To sensitize students to the importance of the study of the land, groundwater levels and their implications in the
conception and wholesomeness of buildings.
 To encourage the ability to search for and review the technical information at disposal in the constructive market.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Representação de terrenos:
Plantas topográficas, mapas, perfis.
2 Movimento de terras:
Escavações e aterros, contenção de terrenos, estabilização de taludes.
3 Drenagens:
Drenagens superficiais e subterrâneas;
Drenagens durante a execução dos trabalhos.
4 Caves em edifícios:
Acessos a pavimentos enterrados;
Impermeabilização de paredes e pavimentos enterrados;
Ventilação de espaços enterrados.
6.2.1.5. Syllabus:
1 – Plot representation: topographic maps, maps, profiles.
2  Earthworks: excavation and landfill, plot containment, slope stabilization.
3  Drainage: surface and groundwater drainages; drainage during the execution of works.
4 – Cellars in buildings: access to below ground pavements; Waterproofing of walls and below ground structures;
Ventilation of below ground structures.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos da UC pretendem desenvolver competências necessárias para aplicação, no desenvolvimento de
projetos, de soluções equilibradas de implantação dos edifícios e da relação destes com o terreno utilizando sistemas
de construção que promovam a durabilidade e salubridade dos espaços. Dado o carácter técnico da Unidade, os temas
selecionados para a prossecução dos objetivos foram designados em conformidade com os procedimentos
convencionais da sua execução prática.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents of the curricular unit are intended to develop the necessary skills for application, in the architectural
design studio development, of balanced solutions of buildings deployment and its relationship with the plot using
building systems that promote spaces durability and healthiness. Given the technical nature of this unit, the selected
topics to pursue the objectives were chosen in accordance with the standard procedures of their practical
implementation.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos aplicados no desenvolvimento dos objetivos desta unidade curricular apoiamse em diversas vertentes
letivas diferenciadas, com a sequência seguinte:
1 Exposição teórica sobre os fundamentos científicos e técnicos das diversas áreas da Unidade Curricular;
2 Execução de trabalhos práticos em todas as áreas da unidade curricular desenvolvendo os diversos sistemas
construtivos aplicáveis a cada uma delas, sendo parte desenvolvida e acompanhada nas aulas e parte desenvolvida
em períodos não presenciais;
3 Análise crítica das diversas soluções desenvolvidas nos trabalhos práticos com vista à otimização dos sistemas
construtivos;

4 Visitas a obras em execução, recolha de dados sobre os sistemas construtivos aí aplicados e comparação destes
com os preconizados nas aulas.
A avaliação é efetuada em dois momentos, com recurso a valoração qualitativa dos trabalhos desenvolvidos, do
dinamismo e da participação nas aulas, e valoração quantitativa de prova escrita individual.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methods applied in the development of the goals of this curricular unit rely on different academic aspects, with the
following sequence:
1  Lectures on the scientific and technical aspects of different features of the curricular units;
2  Completion of practical exercises in all areas of the curricular unit, developing several building systems applicable
to each one of those, being partially developed and supported in the classroom and partially developed in noncontact
periods;
3  Critical analysis of the various solutions developed alongside with the practical exercises aimed to optimize of
building systems;
4 – Study visits to works in progress, data collection on construction systems there applied and their comparison with
those recommended in class.
The evaluation is accomplished in two moments, using qualitative assessment of the work performed, the dynamism
and participation in class, and quantitative assessment of an individual written test.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Para além dos conteúdos programáticos expostos procurarseá incentivar a capacidade crítica do discente, facilitando
o processo de construção do conhecimento e o desenvolvimento da responsabilidade do arquiteto na persecução dos
seus projetos.
A adequação das metodologias de ensino encontrase implicita no aprofundamento da sua caracterização e
consequente aplicação, de acordo com as vertentes enumeradas no ponto anterior:
1. Abordagem teóricoprática apoiada em duas componentes, uma sustentada na aprendizagem decorrente dos
conhecimentos a partir da informação fornecida nas aulas teóricas e outra, imediatamente consecutiva, sustentada na
aprendizagem decorrente da execução de exercícios e trabalhos práticos de aplicação dos conhecimentos no
desenvolvimento de projeto;
2. Promoção de uma participação interventiva dos alunos nas aulas quer na exposição teórica das matérias quer na
resolução de exercícios e execução de trabalhos práticos. Os trabalhos práticos serão executados em período não
presencial com o intuito de motivar nos alunos à pesquisa, análise e interpretação de soluções, sendo apresentados e
discutidos nas aulas, permitindo assim a formação de uma sensibilidade nestas matérias;
3. Realização de visitas de estudo a edifícios em construção e visualização nas aulas de soluções construtivas
práticas, promovendo a análise comparativa entre as diversas soluções;
4. Avaliação efetuada em dois momentos, uma a meio e outra no final do semestre, com recurso a valoração qualitativa
dos trabalhos desenvolvidos, do dinamismo e da participação nas aulas, e valoração quantitativa de provas escrita
individual que pretendem a demonstração, por parte do aluno, da assimilação de conhecimentos e competências nas
áreas desta UC.
O método de ensino utilizado nesta UC baseiase nos resultados obtidos em anos anteriores e visa preparar os alunos
para a aplicação crítica de sistemas construtivos.
Em todos os momentos letivos é estabelecida a ligação transversal com as disciplinas de projeto e tecnológicas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In addition to the exposed syllabus the critical capacity of students will be enhanced, facilitating the process of
knowledge construction and the development of the architect's responsibility in pursuing good energy performance for
his architectural design studios.
The adequacy of teaching methodologies is implicit in the deepening of its characterization and consequently
application, according to the dimensions listed above:
1. 1. Theoretical and practical approaches supported by two components, one sustained in the knowledge resulting
from the information provided in lectures, and another immediately consecutive, deriving from the execution of
exercises and practical work and the input of knowledge in the architectural design studio development;
2. Promoting an interventional participation of students in class, either lecturing or in the resolution of practical
exercises concerning their case study. The project will be proposed for resolution in noncontact periods, aiming at
instilling students with analysis and interpretation of results, afterwards presented in class, and thus allowing the
training of sensitivity in these matters;
3rd. Carrying out study visits to buildings under construction and visualization in class of practical constructive
solutions, providing a comparative analysis between the various solutions;
4. The evaluation is accomplished in two stages, one in the middle and another one at the end of the semester, using
qualitative assessment of the exercises performed, the dynamism and participation in class, and quantitative
assessment of an written exercise, thus demonstrating individual performance, and the assimilation of knowledge and
skills in the areas of this curricular unit. The teaching methodology used in this curricular unit is based on the results
obtained in previous academic years and aims to prepare students for the application of critical building systems. At all
times a transversal connection is established with the technological curricular units and the architectural design studio
unit.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
F. Leonhard, E. Monnig  “construções de concreto” , Ed. Interciência
H. Schemitt  “Tratado de construcion”, Ed. GG
Fernando M.A.Henriques  "Humidade em paredes ", Ed. LNEC
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.  Regulamento geral dos sistemas públicos e prediais de distribuição de água e de

drenagem de águas residuais : aprovado pelo decreto regulamentar nº 23/95, de 23 de Agosto, com remissões relativas
à integração dos respectivos artigos.  2ª ed.  Lisboa : Rei dos livros, 1998. Cota na BDC: 351.77 / R 269 r
ESTANQUIDAD E IMPERMEABILIZACION EN LA EDIFICACION. Barcelona : Editores técnicos asociados, 1978[19?].
Cota na BDC: 699.8 / E 82 / V. 1, 2 e 3
SEMINARIO SOBRE O COMPORTAMENTO A HUMIDADE DA ENVOLVENTE DOS EDIFICIOS. Porto : Universidade do
Porto. Faculdade de Engenharia. Gabinete de Construções Civis, 1988. Cota na BDC: 699.82 / S 474
VERCOZA, Ênio José  Patologia das edificações. Porto Alegre : Sagra, 1991. Cota na BDC: 699.8 / V 586 p

Mapa IX  A18 Estática
6.2.1.1. Unidade curricular:
A18 Estática
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno José Correia de Freitas Couto Esteves  6 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Dotar o estudante de conhecimentos nos domínios do equilíbrio de corpos e estruturas de edifícios, comportamento
dos materiais utilizados e acções a que estão sujeitos, criando assim uma sensibilidade e percepção técnica sobre o
comportamento das estruturas e o seu interrelacionamento com o projecto de arquitectura.
 Dotar o estudante de conhecimentos no domínio do equilíbrio dos corpos e geometria de massas.
 Transmitir ao estudante a importância dos conceitos da estática e funcionamento dos vários elementos estruturais de
um edifício.
 Sensibilizar o estudante para a importância e dependência dos princípios fundamentais da estática no projecto de
arquitectura.
 Incentivar a interdependência e uso dos conceitos apreendidos, nas diversas unidades curriculares ao longo do
curso.
 Sensibilizar o estudante para a questão da qualidade e para a forte relação entre a arquitectura e a engenharia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To provide the student with knowledge in the areas of bodies’ balance and building structures, behaviour of used
materials and activities to which they are subject, thus creating a sensitivity and technical insight on the behaviour of
structures and their interrelationship with the architectural design studio.
 To provide the student with knowledge in the field of bodies’ balance and mass geometry.
 To convey to the student the importance of the concepts of static and the operation of the various structural elements
of a building.
 To sensitize students to the importance and dependence of the fundamental principles of statics in architectural
design studio.
 To encourage interdependence and the use of learnt concepts in several curricular units throughout the study cycle.
 To sensitize the student to the quality issue and the strong relationship between architecture and engineering.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Princípios fundamentais da estática:
Estudo das forças;
Cálculo das resultantes;
Definição de apoios e ligações;
Graus de liberdade de uma estrutura;
Equilíbrio estável e instável;
Estruturas isostáticas, hipoestáticas e hiperestáticas.
2 Cálculo de reacções nos apoios:
Vigas e pórticos isostáticos;
Cargas concentradas e distribuídas.

3 Cálculo de esforços em estruturas isostáticas lineares planas:
Esforço axial;
Esforço transverso;
Momentos flectores.
4 Características geométricas das secções estruturais:
Centro geométrico e centro de gravidade;
Momento estático e momento de inércia;
Produto de inércia;
Transposição de eixos de inércia;
Raio de giração;
Modulo de flexão.
5 Tensões e extensões:
Tensões normais, tangenciais;
Relação tensão extensão;
Tensões instaladas e tensões resistentes.
6 Estudo de flexão em estruturas isostáticas:
Flexão simples composta e desviada;
Prédimensionamento de estruturas.
6.2.1.5. Syllabus:
1  Fundamental principles of statics: study of forces; calculation of resulting;
definition of supports and connections; degrees of freedom of a structure; stable and unstable equilibrium; iso, hypo
and hyperstatic structures.
2  Calculation of reactions in supports: isostatic beams and gantry; concentrated and distributed loads.
3  Calculation of efforts in linear, flat isostatic structures: axial thrust; shear; bending moments.
4  Geometric properties of structural sections: geometric centre and gravity centre; static moment and moment of
inertia; product of inertia; transposing inertia axes; radius of gyration; flexural modulus.
5  Tensions and extensions: normal stress, tangential; stressstrain relationship; installed and resistant strains.
6  Study on flexural isostatic structures: simple and diverted flexion; structures predimensioning.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estipulados prendemse com a temática relacionada com a introdução aos conceitos fundamentais no
domínio do equilíbrio de corpos e estruturas de edifícios, comportamento dos materiais utilizados e ações a que estão
sujeitas. Princípios fundamentais de estática; Cálculo de esforços em estruturas isostáticas lineares planas;
Características geométricas das secções estruturais; Tensões e extensões; Estudo de flexão em estruturas isostáticas;
Cálculo de esforços em estruturas isostáticas reticuladas planas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents foreseen are related to the introduction of fundamental concepts in the field of bodies balance and
building structures, behaviour of materials used and activities to which they are subject. Fundamental principles of
static; calculation efforts in flat, isostatic linear structures, geometric features of structural sections; tensions and
extensions; bending study of isostatic structures; efforts calculation in reticulated flat isostatic structures.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina desenvolverseá num âmbito teóricoprático, tendo duas componentes distintas, uma sustentada na
aprendizagem decorrente dos conhecimentos a partir da informação fornecida nas aulas teóricas e outra sustentada na
aprendizagem decorrente da execução de exercícios práticos.
Serão propostos trabalhos práticos para resolução dos alunos em período não presencial.
A avaliação será constituída por duas componentes: 1  avaliação contínua tendo em conta a assiduidade, a
participação nas aulas e o desenvolvimento de trabalhos práticos (miniteste); 2 – avaliação em prova escrita
individual.
A classificação final será obtida pela média ponderada das duas componentes.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit will be developed within a theoretical and practical framework having two distinct components, a
sustained learning of knowledge resulting from the information provided in lectures and another deriving from the
implementation of practical exercises. Practical work will be proposed to be solved by students in nonclassroom
period. The evaluation will consist of two components: 1  continuous assessment taking into account attendance,
sessions’ active participation and the development of practical work (reduced test) 2  an individual written evaluation.
The final classification is obtained by the weighted average of the two components.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os métodos aplicados na prossecução dos objetivos da presente unidade curricular, apoiamse num processo
sustentado e numa sucessão de momentos letivos que visam, de uma forma sequencial e coerente, atingir os objetivos
propostos. Pretendese que em cada fase da cadeia letiva, o discente prossiga a aprendizagem com um conhecimento
e domínio da matéria precedente.
Ambicionase contextualizar de forma percetível e cativante a diversa matéria versada no conteúdo programático da
unidade curricular. Assim, sequenciouse um conteúdo programático segundo os seguintes momentos:
1. Domínio dos princípios fundamentais da estática.
2. Estudo das características geométricas das secções estruturais, com especial enfoque no cálculo de centros
geométricos e centros de gravidade. Apreensão dos conceitos e cálculo do momento de inércia, do raio de giração e
módulo de flexão.
3. Compreensão da relação tensão/deformação. Análise da relação tensão extensão, cálculo de tensões normais.
Domínio do conceito e cálculo das tensões instaladas e tensões resistentes.
4. Estudo da flexão em estruturas isostáticas, com enfoque no prédimensionamento de estruturas. Cálculo de
esforços em estruturas isostáticas reticuladas planas.
Para a prossecução dos momentos de estudo enumerados é encetada uma estratégia de ensino tendo como
metodologia três grandes eixos condutores:
1. Abordagem teóricoprática apoiada em duas componentes, uma sustentada na aprendizagem decorrente dos
conhecimentos a partir da informação fornecida nas aulas teóricas (com recurso a diferentes técnicas expositivas) e
outra, imediatamente consecutiva, sustentada na aprendizagem decorrente da execução de exercícios e trabalhos
práticos que pretendem, para além do trabalho na aula, promover a participação do estudante em período não
presencial. A presente metodologia pretende também, promover no aluno a correlação dos ensinamentos com
exemplos práticos aplicados a edifícios;
2. Promoção de uma participação interventiva dos alunos na aula, quer na exposição teórica das matérias quer na
resolução de exercícios práticos, fomentando o debate e estabelecendo ligações com as diversas unidades
curriculares do curso;
3. Momentos de avaliação, que serão efetuados em dois períodos (a meio e no final do semestre), com recurso a prova
escrita individual, pretendendo avaliar e aferir acerca do processo de aprendizagem de cada um dos alunos, sendo a
escala de avaliação de 0 a 20. Durante todo o período letivo promovese o acompanhamento presencial e contínuo do
aluno, por forma a avaliar o seu progresso, permitindo a todo o momento ao docente encetar uma estratégia de
correção ao desempenho do discente, potenciando os resultados da aprendizagem e da correspondente motivação
pessoal. A presente estratégia apresenta por propósito uma avaliação contínua, justa e ponderada.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methods applied in achieving the objectives of this curricular unit are supported by a sustained process and a
succession of academic moments, which aim to, in a sequential and consistent manner, reach those goals. It is
intended that, at each stage, the student will be able to go forward and learn further, thus considering the knowledge
and mastery of previous matters.
It is also aimed to contextualize in a perceptive and engaging way the different themes versed in the syllabus of the
curricular unit. Thus, a sequenced curriculum was defined, according to the following moments:
1. Mastery of fundamental principles of statics.
2. Study of geometrical characteristics of structural sections, with special focus on the calculation of geometric centres
and gravity centres; to seize concepts and to determine the moment of inertia, the radius of gyration and flexural
modulus.
3. Understanding the relation stress/strain; analysis of the relation stress/extension, and estimate normal stresses; to
dominate concepts and to calculate installed stresses and resistant strains.
4. Study of isostatic structures bending, focusing on predesign of structures; to calculate efforts in reticulated flat
isostatic structures.
To accomplish the moments of study aforementioned, a teaching strategy is developed having as methodology three
main leitmotivs:
1. Theoretical and practical approach supported by two components, one sustained in the knowledge resulting from the
information provided in lectures (using different expository techniques) and another immediately consecutive, deriving
from the execution of exercises and practical work that intend, beyond the classroom work, to promote the student’s
input in nonattendance period. This methodology also aims to promote the correlation of the teachings with practical
examples applied to buildings;
2. Promoting an interventional participation of students in class, either lecturing or in the resolution of practical
exercises, and encouraging the debate and connection with the several curricular units of the study cycle;
3. Assessment moments, which will be accomplish in two periods (in the middle and at the end of the semester), using
an individual written test, which will assess and level the learning process of each student, considering the 0 to 20
rating scale. Throughout the semester the attendance and continuous monitoring of the student will be enhanced, in
order to assess his personal progress, allowing the teacher a strategy to permanently amend the students’
performance, increasing both the students’ learning outcomes and their personnel motivation. This strategy provides
therefore a continuous, fair and weighted assessment.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
LENTZ, J., “Manual prático da alvenaria e do betão armado”, Mem Martins, Ed. CETOP, 1989. Cota na BDC: 693 / L 589
m
REID, D. A. G., “Principios de Construcción”, Barcelona, Editorial Gustavo Gili SA, 1980. Cota na BDC: 69 / R 284 p

REID, E., “Como funcionam os edifícios”, Mem Martins, Ed. CETOP, 1989. Cota na BDC: 696 / R 284 c
SEGURADO, J. E. S., “Materiais de construção. 4ª ed." Paris: Livraria Aillaud; Lisboa: Bertrand; Rio de Janeiro, Livraria
Francisco Alves , [19?]. Cota na BDC: 691 / S 459 m
ANGERER, F., “Construción Laminar: elementos y estructuración. 2ª edição”, Barcelona, Gustavo Gili, 1964. Cota na
BDC: 692 / A 595 c
FÉODOSIEV, V., “Resistência dos Materiais”, Porto, Edições Lopes da Silva, 1997.
LUNA, M. F., “Bóvedas Extremeñas, Proceso Construtivo y Análisis Estructural de Bóvedas de Arista”, Badajoz,
Aprosuba 3, 1998. Cota na BDC: 692.4 / F 843 b
SANTOS, A. F., “Estruturas Metálicas, 3ª edição”, S. Paulo, McgrawHill, 1977. Cota na BDC: 624.014 / S 233 e

Mapa IX  A19 Projeto  Habitar Comunidade
6.2.1.1. Unidade curricular:
A19 Projeto  Habitar Comunidade
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gilberto Jorge Carreira Duarte Carlos  6 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Alejandro Lopez Dominguez  7 horas semanais
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Alejandro Lopez Dominguez  7 horas semanais
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Compreender o fenómeno da Habitação, nos aspectos directamente relacionados com o desenho de espaços
domésticos, espaços de transição e de interacção da habitação com o espaço público envolvente, e na constituição de
unidades urbanas de média escala de ocupação residencial.
 Reconhecer e caracterizar os modelos de comunidade específicos, através da reflexão crítica do espaço doméstico
individual e da valorização da sua articulação em conjunto.
 Entender a diversidade programática, e a influência cultural, como resposta às diversas necessidades tipológicas.
 Compreender a diversidade morfológica da habitação e indagar acerca das dimensões de referência do habitat.
 Compreender o propósito do espaço comunitário e suas caracterizações elementares; Desenvolvimento de espaços
de transição e interacção do espaço privado com o espaço público.
 Efetuar uma primeira abordagem à escala urbana, através de exercícios de intervenção de dimensão e complexidade
progressiva no território.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To understand the Housing ‘Phenomenon”, in the aspects directly related to the design of domestic spaces; spaces of
transition, and interaction, and the interaction of the house with the surrounding public space, and the development of
urban units of medium scale residential occupation.
 Recognize and characterize the specific community models, through critical reflection of individual domestic space
and the value of its relationship together.
 Understand the programmatic diversity, and cultural influence, in response to the diverse typological needs.
 Understand the morphological diversity of housing and examine the reference dimensions for habitat.
 Understand the purpose of community space and its elementary characterizations; Development to transitional
spaces and interaction of private space with public space.
 Undertake a “first approach” to the urban scale, through exercise intervention in size and complexity progressive in
the territory.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 A evolução do sentido de habitar: do abrigo à habitação contemporânea;
2 Elementos constituintes do espaço doméstico;
3 A Habitação na sua dimensão Antropológica: cultural, doméstica e poética.
4 A evolução da regulamentação relativa ao espaço doméstico;
5 O Módulo e o sistema de agregação: sinopse  das povoações castrejas aos metabolistas Japoneses;
6 Levantamento e síntese crítica de exemplos de comunidades de carácter residencial;
7 A Distinção entre público e privado: instrumentos de delimitação e transição; propriedade e estrutura cadastral;
8 Relações de articulação de vizinhança entre núcleos; tipomorfologias urbanas; relação evolutiva entre infra
estrutura e edifício;
9 A transição entre público e privado: traçado e matriz urbana;
10 Relações de articulação de vizinhança entre conjuntos urbanos; o tecido urbano.
11 Processos de contextualização e consolidação do tecido urbano; especificações sócioculturais
6.2.1.5. Syllabus:
1  The development of the inhabiting sense: from shelter to contemporary housing;
2  Components of the domestic space;

3 – Anthropological dimension of housing: cultural, domestic and poetics.
4  The evolution of regulation in domestic space;
5  The module and the aggregation system: synopsis  from the Castro settlement to the Japanese metabolism;
6  Survey and critical synthesis of community examples of residential character;
7  The distinction between public and private: Boundary and transition instruments; estate and cadastral structure;
8 – Neighbourhood articulation relations among centres: Urbantype morphologies; evolutionary relationship between
infrastructure and building;
9  The transition between public and private: Outline and urban milieu;
10  Neighbourhood articulation relations among urban ensembles: the urban fabric.
11  Contextualization and consolidation processes of the urban fabric: sociocultural requirements.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos foram definidos de acordo com a sistematização da informação essencial para o desenvolvimento de
propostas para unidades espaciais baseadas no compromisso social coletivo, tais como edifícios de habitação
plurifamiliar, onde se desenvolve a ideia de módulo, princípios de adição e o conceito de comunidade. Investigação de
modelos existentes e experimentação de novos modelos no âmbito do projeto de arquitetura. Os temas selecionados
pretendem retratar os temas necessários ao estabelecimento de princípios e compromissos de relação entre o espaço
privado e a envolvente pública. Representam um conjunto de noções e conceitos, organizados de forma hierárquica,
que visam fundamentar a amplitude da escala de intervenção, constituindose como uma base de introdução à
problemática do espaço urbano.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents were defined according to the systematization of information essential for the development of
architectural proposals for spatial units based on collective social engagement, such as multifamily residential
buildings, in which module idea, principles of addition and the concept of community is developed. Research of
existing models and testing of new models in the architectural design studio are carried out. The selected themes
intended to portray the themes needed to establish principles and commitments of the relation between private space
and public environment. They represent a set of notions and concepts, hierarchically organized, which aim to support
the breadth and intervention scale, constituting itself as a basic introduction to the problems of urban space.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A Unidade Curricular assumirá o formato de atelier (Laboratório de Arquitectura) onde será desenvolvido,
individualmente, um exercício de Projeto que deverá consistir numa proposta para uma área residencial sistematizada
a partir de um módulo habitacional comum.
A metodologia será dividida basicamente em duas abordagens distintas:
 Apoio teórico, com recurso a apresentações de comunicações, expondo exemplos de obras de referência, com
paralelismos conceptuais e funcionais;
 Acompanhamento técnico, que consiste no esclarecimento à natureza e requisitos técnicos das peças constituintes
de cada fase.
Pretendese a elaboração de um processo estruturado, privilegiando os instrumentos de trabalho tradicionais, com
recurso ao desenho à mão levantada, à modelação plástica tridimensional (em maqueta) e ao desenho assistido por
computador.
A avaliação será realizada através de 4 momentos, onde se verificará a aplicação das competências adquiridas no
âmbito do exercício de projecto proposto.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit will take the form of an atelier (Laboratory of Architecture) in which an individual architectural
design studio exercise will be developed, consisting of a proposal for a residential area systematised from a common
housing unit.
The methodology is basically divided into two distinct approaches:
 Theoretical support based on presentations, and exposing reference works as example, with conceptual and
functional parallelisms;
 Technical monitoring, which consists in clarifying the nature and technical requirements of the constituent parts of
each stage.
The aim is the development of a structured process, privileging the traditional instruments of labour, as the hand raised
architectural drawing, the threedimensional plastic modelling (architectural model) and computer aided design.
The assessment is accomplished in 4 moments, which will verify the application of the acquired skills in the framework
of the of the proposed architectural design studio exercise.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos de ensino instituídos pretendem o desenvolvimento de um exercício prático individual e a apresentação
de módulos teóricos de forma articulada e complementar ao seu desenvolvimento.
Em menor percentagem e em formato adequado (geralmente associado a uma exposição multimédia) estabeleceuse
um conjunto de aulas teóricas com o intuito de apresentar de forma sistematizada a informação associada a cada
conteúdo estipulado. Cada conteúdo corresponde assim a um módulo temático autónomo, encadeado de forma
progressiva, apresentado de acordo com a problemática dos pontos intermédios do exercício prático, para cuja
resolução a sua assimilação é fator determinante. Para além de adquirir informação técnica os módulos teóricos
deverão permitir ao estudante o incremento da capacidade reflexiva para lidar e aplicar conceitos relacionados com a
noção de Habitat, Módulo, Flexibilidade, Adaptabilidade, Profusão, Vizinhança e Sociedade; pelo que o debate
argumentativo também será estimulado, entre os estudantes, durante as referidas sessões.

A componente de maior preponderância será o desenvolvimento, com permanente orientação técnica, de um exercício
prático de projeto, que servirá de suporte de aplicação aos conhecimentos teóricos expostos.
De forma a atingir os objetivos definidos, partindo da proposta de um módulo habitacional base, considerando as suas
potencialidades de articulação em expansão, o discente deverá apresentar uma solução para um Conjunto Residencial,
adaptável e integrado em 2 contextos (físicos e culturais) concretos, embora distintos entre si. Pretendese assim a
elaboração de uma proposta para um Conjunto Residencial Modular, através de cinco momentos chave: 1 Criação de
um módulo habitacional base; 2 Definição de soluções de agregados de relação imediata; 3 Proposta de articulação
alternativa entre agregados; 4 Integração de propostas de articulação em contextos padrão; 5 Adaptação das
propostas de articulação em contextos específicos.
Desta forma pretendese estabelecer de forma gradual a sensibilidade adequada no estudante para aumentar a escala
das suas intervenções, introduzindoos de forma sucessiva nos processo de desenho urbano sem perder a noção e o
controlo das formas de apropriação do território. O exercício pretende assim contrariar a monotonia da sectorização
residencial e a uniformidade da oferta tipológica generalizada, sem nunca depreciar o tratamento da escala humana.
A metodologia empregue tenciona estimular a reflexão sobre a Habitação, como génese do ato edificativo, na sua
dimensão poética, doméstica e cultural; assim como permitir a compreensão do edifício isolado como um componente
social e cultural da comunidade e do território onde se insere; Compreender a transição entre público e privado e a
definição do espaço exterior como resultado da composição do conjunto edificado; e iniciar a reflexão sobre o
conceito programático de utilidade pública e da posse coletiva.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods aim to develop an individual practical exercise and the presentation of theoretical modules
articulated and complementary to its development.
On a smaller percentage and appropriate format (usually associated with a multimedia exhibition) a set of lectures is
established, aiming at presenting the information in a systematic manner associated with each content provided. Each
content corresponds to an autonomous thematic module, gradually chained, and presented in accordance with the
issue of the practical exercise intermediate points, to which resolution the assimilation is an essential factor. In
addition to acquiring technical information, theoretical modules should enable the student to increase the reflective
capacity to handle and to apply concepts related to notions of Habitat, Module, Flexibility, Adaptability, Profusion,
Neighbourhood and Society. Therefore, the argumentative debate among students during these sessions will also be
stimulated.
The component of greater preponderance will be the development, with ongoing technical guidance, of a practical
architectural design studio exercise, which will support the implementation of the theoretical knowledge exposed.
In order to achieve the defined objectives, based on the proposal of a basic housing module, and considering its
potential for expansion and articulation, the student must present a solution for a residential complex, adaptable and
integrated in two real contexts (physical and cultural), although distinct. The aim is thus to develop an architectural
design studio proposal for a modular residential complex, through five key moments: 1  creation of a basic housing
module; 2  definition solutions of aggregates of immediacy, 3  alternative proposal of articulation among aggregates;
4  integration of articulation proposals in standard contexts; 5  adaptation of articulation proposals in specific
contexts.
Thus it is intend to establish gradually an adequate sensitivity in the student to increase the scale of his activities by
introducing them in a sequentially in the urban technical drawing process without losing track of the forms of control
and ownership of the territory. The exercise aims thus to counteract the monotony of the residential
compartmentalisation, and the uniformity of the widespread typological offer, never undermining the treatment of
human scale.
The employed methodology will stimulate the reflection on Housing, as genesis of the constructive act, in its poetic,
domestic and cultural dimensions, as well as enable the understanding of the isolated building as a social and cultural
component of the community and the territory where it is placed. It will also promote the understanding of the the
transition between public and private and the definition of outer space as a result of the composition of the group of
buildings, and therefore starting the reflection on the programming concept of public and collective ownership.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
ZUMTHOR, P. Pensar a Arquitectura. 2ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, cop. 2009 BDC: 72.01 / Z 88 p
FRENCH, Hilary. Vivienda colectiva paradigmática del siglo XX: plantas, secciones y alzados. Barcelona: Gustavo Gili,
cop. 2009. BDC: 728.2 / F 94 v
HOFFMANN, H. Conjuntos residenciales de baja densidad: viviendasterraza, viviendaspatio, viviendasatrio.
Barcelona: Blume, cop.1967. BDC: 728 / H 648 c
KIRSCHENMANN, Jörg C. ; MUSCHALEK, Christian. Diseño de barrios residenciales : remodelación y crecimiento de la
ciudad. Barcelona
NORBERGSCHULZ, C. Genius loci : paysage, ambiance, architecture. 3ª ed. [S. l.] : Pierre Mardaga, cop. 1981. BDC:
72.01 / N 751 g
OLIVER, Paul. Dwellings: The Vernacular Houses World Wide. London: Phaidon Press, 2003
RAPOPORT, Amos. Vivienda y Cultura. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1972
CALVINO, I. As Cidades Invisíveis. Lisboa: Editorial Teorema, 2000
CHING, F. Dicionário Visual de Arquitectura; 4ª ed. México: Gustavo Gili, 2002. BDC: 72 (038) / C466d

Mapa IX  A20 Desenho IV
6.2.1.1. Unidade curricular:
A20 Desenho IV

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro Miguel Conceição Luz de Almeida Partidário  6 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Apreender estratégias de desenho relativas a escalas maiores, como os conjuntos edificados e a cidade, articulando
pontos notáveis, níveis de legibilidade, circulações e percursos.
 Sintetizar, de forma combinatória, o objecto, a figura humana, os espaços arquitetónicos e urbanos, registando
graficamente a interação, o movimento e os distintos níveis de fluxos e nexos de vivências.
 Enquadrar o contributo das tecnologias digitais de desenho em articulação com registos analógicos, hibridizando
procedimentos e técnicas, reconhecendo o respetivo papel específico.
 Explorar o uso do desenho como instrumento de trabalho no projeto arquitetónico, revelando, através do processo
criativo ancorado na exploração gráfica, o significado de arquitectura.
 Operacionalizar e materializar os diferentes abordagens gráficas apreendidas na experimentação, desenvolvimento,
representação e comunicação do projeto de arquitetura.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Capturing architectural drawing strategies related to larger scales, such as the sets built and the city, joining notable
points, readability levels, corridors and pathways.
 Synthesize, in a combining way, the object, the human figure, architectural and urban spaces, recording graphically
the interaction, the movement and the different levels of flows and connections of experiences.
 Framing the contribution of digital architectural drawing combined with analogue records, hybridizing techniques and
procedures, and recognizing its respective and specific role.
 Explore the use of architectural drawing as a working tool in architectural design studio, revealing, through the
creative process anchored in graphic exploration, the meaning of architecture.
 Operationalise and materialize the different approaches graphical seized in experimentation, development,
representation and communication of the architectural design studio.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Representação de tecidos edificados;
2 Articulação entre o desenho esquemático e a representação figurativa
3 O desenho de rua;
4 Os percursos na cidade;
5 As praças e os largos;
6 Os elementos de referência;
7 Caracterização morfotipológica de tecidos edificados;
8 A interação humana nos espaços urbanos;
9 A visão serial;
10 Aplicação do desenho no projeto arquitetónico;
11 Ferramentas digitais de desenho – CAD/CAM;
12 Sínteses gráficas entre o analógico e o digital.
6.2.1.5. Syllabus:
1  Representation of the built urban fabric;
2  Coordination between the schematic drawing and the figurative representation;
3  The street drawing;
4  The paths in the city;
5  Plazas and squares;
6  The reference elements;
7  Morphotypological characterization of the urban fabric;
8  Human interaction in urban spaces;
9  The serial vision;
10  Application of drawing in architectural design studio;
11  Digital drawing tools  CAD / CAM;
12  Graphic Synthesis between analogical and digital.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular tem como foco polarizador dos respetivos conteúdos os espaços exteriores em tecidos
edificados, desenvolvendo uma série de técnicas e processos que habilitem o estudante a saber analisar e comparar,

descrever e explicar, sintetizar e representar, através do “desenho de rua”, ambientes, contextos e envolventes da
cidade e da paisagem. Problemáticas sobre a tipologia e a morfologia dos elementos urbanos, percursos e ruas, largos
e praças, consubstanciamse no registo gráfico de vivências, apropriações, séries de imagens, sequências e
promenades. Para além deste tipo de conteúdos, o estudante contacta com tecnologias de desenho digital que articula
com técnicas de desenho analógico, enriquecendo a sua expressão plástica do desenho como ferramenta – quer para
a representação da realidade, quer enquanto expressão e comunicação da ideia de arquitetura. Aprofundase, deste
modo, a convergência e complementaridade da unidade curricular com o projeto de arquitetura.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The curricular unit focus on outdoor spaces in built fabrics, developing a range of techniques and processes that
enable the student to know how to analyze and compare, how to describe and explain, how to summarize and present,
through the "street technical drawing", environments and contexts surrounding the city and its landscape. Issues on
the typology and morphology of urban elements, pathways and streets, largo and squares, embody in the graphic
register of experiences, appropriations, and series of images, sequences and promenades. Beyond this type of content,
the student contacts with digital drawing technologies, which he articulates with analogue architectural drawing
techniques, and enriching his artistic expression using the architectural drawing as a tool  both for the representation
of reality, or as expression and communication of the idea of architecture. It delves thus convergence and coherence of
the curricular unit with the architectural design studio.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular contempla aulas práticas nas quais se experimentam, graficamente, os conteúdos abordados –
com sessões de exposição teórica conduzidas pelo docente, às quais se segue a reflexão alargada sobre conceitos e
técnicas. Os métodos partem do geral para o particular, do intuitivo para o racional – do exploratório para o
estruturado – com técnicas analógicas e tecnologias digitais. As regras e princípios das abordagens ao registo gráfico
da cidade materializamse em exercícios que focam os espaços urbanos nas suas qualidades e características, marcas
e configurações. Graduase o nível de complexidade das partes da cidade desenhadas, registando as lógicas e a
relação sensitiva entre homem, espaço, cidade e paisagem. Este processo consubstancia no estudante uma
capacidade expressiva, analítica e de síntese necessárias para o projeto de arquitetura, consolidando o desenho como
instrumento de trabalho do arquiteto. A avaliação é contínua, através de exercícios práticos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit includes practical sessions, in which the contents covered are graphically experience,  with
sessions led by the teacher lecturing, to which follows the extended reflection on concepts and techniques. The
methods depart from the general to the particular, from the intuitive to the rational – from the exploratory to the
structured  with analogue techniques and digital technologies. The rules and principles of the approaches to the city
record materialize themselves through exercises that focus on urban spaces, their qualities and features, imprints and
configurations. The level of complexity of the drawn parts of the city is gradual, noting the logical and sensitive
relationship between Man, space, city and landscape. This process embodies in the student an expressive, analytical
and synthesis ability, considering the architectural drawing a necessary tool for the work of the architect. The
assessment is continuous and accomplished through practical exercises.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular incide sobre os espaços exteriores em tecidos edificados, explorando o “desenho de rua” entre
composições diagramáticas e a representação figurativa de praças, largos, elementos urbanos de referência 
caracterizando tipológica e morfologicamente percursos e ruas. Desenvolvese um trabalho baseado na observação
direta de temas a representar, focando a leitura e expressão de paisagens naturais e artificiais, bem como valores
expressivos relacionados com qualidades e variações de ambiente, contextos e envolventes. A aprendizagem de
estratégias de desenho relativas a escalas “de rua”, como os conjuntos edificados, pontos notáveis, níveis de
legibilidade e circulações, ocorre a partir de horas de contacto em que o estudante estrutura e sintetiza procedimentos
e técnicas de desenho em que combina objetos, figura humana e espaços arquitetónicos e da cidade, registando a
interação, o movimento e os níveis de fluxos e nexos de vivências. As metodologias empregues reforçam a
consciência dos fenómenos e respetiva tradução gráfica, no que respeita às variações de escala/distância e suas
consequências quanto aos valores expressivos. Complementarmente a este tipo de problemáticas, o estudante explora
ainda tecnologias digitais de desenho em articulação com registos analógicos, hibridizando procedimentos e técnicas.
Desenvolvemse exercícios com vista ao aprofundamento da intencionalidade expressiva das vias gráficas aplicáveis
aos diversos níveis de representação arquitetónica, expressão e meios digitais. A conjugação, em exercícios práticos,
de técnicas analógicas e tecnologias digitais de desenho consubstanciam no estudante um enquadramento de largo
espectro relativamente ao uso do desenho como instrumento de trabalho no projeto arquitetónico, “construindo”,
através do processo criativo ancorado na exploração gráfica, a ideia de arquitetura. O conhecimento resultante
materializase na operacionalização das diferentes abordagens gráficas apreendidas na experimentação,
representação e comunicação do projeto de arquitetura. Constituise, deste modo, um corpo de conteúdos que o
estudante maneja em conformidade com o seu próprio processo de projeto, adequando e ajustando as diferentes e
múltiplas possibilidades de abordagem ao desenho na apreensão e registo da realidade e no método conceptual e
projetual de cada um. Preconizase uma aprendizagem que consolide no estudante o desenho como principal meio de
“pensar” o projeto de arquitetura, comunicando a ideia e/ou solução arquitetónica/urbanística através da gramatica do
desenho. A par do acompanhamento em cada aula, ao longo do semestre são realizadas sessões de crítica comparada
entre todos os estudantes. Há dois momentos de avaliação: uma avaliação intermédia e a avaliação final numa escala
de 0 a 20. A avaliação intermédia permite ao estudante situarse em termos do seu desempenho face ao cumprimento
do plano de trabalho proposto.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit focuses on outdoor spaces in built fabrics, exploring the "street technical drawing" between
diagrammatic compositions and figurative representation of largos, squares, reference urban elements  typological
and morphological featuring pathways and streets. It develops a work based on direct observation of subjects to
represent, focusing on reading and expression of natural and artificial landscapes, as well as expressive values and
qualities associated with variations in environment, contexts and surroundings. The technical drawing learning
strategies considering "street" scales, as the built complexes, notable points, readability levels and circulation, occur
from contact hours, in which the student synthesizes procedures and technical drawing techniques, combining
objects, the human figure and city architectural spaces, registering the interaction, the movement and levels of flows
and connections of experiences. The methods employed enhance the phenomena awareness and respective graphical
translation in relation to variations of scale/distance and its consequences as significant values. In addition, the
student also explores technical drawing digital technologies combined with analogue records, hybridizing techniques
and procedures. Exercises aiming to deepening the expressive graphic intentionality applicable to several levels of
architectural representation, expression and digital media are developed. The combination, in practical exercises, of
analogue techniques and digital technical drawing technologies embody in the student a broad spectrum framework for
the use of drawing as a working tool in architectural design studio, "building" through the creative process anchored in
graphic exploration, the idea of architecture. The resulting knowledge materializes in the establishment and enforcing
of different graphical approaches seized in experimentation, representation and communication of the architectural
design studio. It constitutes, therefore, a body of content that student manages in accordance with his own
architectural design studio process, adapting and adjusting multiple possibilities and different approaches to the
technical drawing in the seizure and registration of reality and in the conceptual and projectual method of each. It is
presumed a knowledge that consolidates in the student the technical drawing as the primary way to "think" the
architectural design studio, communicating the idea and/or solution architectural/urban design through the technical
drawing grammar. Along with the monitoring in each session, compared critique sessions among students are held
throughout the semester. There are two assessment moments: an interim and final evaluation on a 0 to 20 scale. The
interim assessment allows students to situate themselves in terms of their performance against the performance of the
proposed working plan.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
ACKERMAN, James S., Architectura e disegno. La Rappresentazione da Vitruvio a Gehry. Milano: Mondadori Electa,
2003;
BRUSATIN, Manlio – “DesenhoProjecto”, Enciclopédia Einaudi, vol. 25. Lisboa, 1993.
CARNEIRO, Alberto, Campo, Sujeito e Representação no Ensino e na Prática do Desenho/Projecto. Porto: FAUP
publicações, 1995.
HILTON, Frank, “Dibujo Geométrico en la Construcción”, México, Ediciones G. Gili, AS, 1979.
HOFFMAN, Donald, Inteligencia Visual, Ed. Paidós, Barcelona, 19982000;
MASSIRONI, Manfredo, “Ver pelo Desenho – Aspectos Técnicos,Cognitivos, Comunicativos”, Lisboa, Edições 70, 1982.
SAINZ, Jorge, “El Dibujo de Arquitectura”, Madrid, Editorial Nerfa, 1990.
RAWSON, Philip, Drawing (second edition), University of Pennsylvania press, 1897.
B. DUC, “L`Art de la BD – la technique du dessin, Glénat, France,1983.
VIEIRA, Álvaro Siza, “Imaginar a Evidência“, Lisboa, Edições 70, 2000.
VIEIRA, Joaquim Pereira Pinto e SILVA, Vitor da – Estudos e reflexões sobre desenho

Mapa IX  A21 Simulação e Modelação Espacial III
6.2.1.1. Unidade curricular:
A21 Simulação e Modelação Espacial III
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Armando Alberto Ferreira Fernandes  3 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolver a aplicação das técnicas de modelação tridimensional assistidas por computador, utilizadas como
ferramentas de apoio à conceção e comunicação de projeto.
Permitir ao estudante o acesso a uma plataforma de conhecimentos operativos de forma que este seja capaz de:
Adequar as ferramentas informáticas de desenho à expressão gráfica necessária à comunicação do projeto de
arquitetura; Compreender e reconhecer o papel dos sistemas informáticos nos processos de criação, produção,
representação e apresentação do projeto; Representar de forma clara e eficaz o projecto em três dimensões e adquirir
a sensibilidade para uma constante atualização dos seus conhecimentos informáticos no que se refere ao desenho
arquitetónico; Verificar e Concluir conceitos básicos a nível bidimensional e tridimensional; Verificar e concluir os
conceitos de Proporção e de Noção de Escala; Desenvolver as capacidades de Visualização Espacial.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Develop the application of threedimensional computeraided modelling techniques, used as tools to support the
conception and design communication.
Allowing the student access to a platform of operating knowledge so that they are capable of:
Adapt the computer tools to design graphical expression necessary for communication of architectural design;
Understand and recognize the role of information systems in the processes of creation, production, representation and
presentation of the project; Represent in a clear and effective form the project in threedimensions and acquire
sensitivity to constantly update their computer expertise in relation to architectural design; Verify and complete the
twodimensional and threedimensional basics concepts; Verify and complete the concepts of proportions and the
concept of scale; Develop capacities spatial visualization.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Modelação de Informação Construtiva (BIM): introdução ao BIM; ambiente de trabalho; configuração de um projeto;
elementos de topografia; elementos do modelo; criação de famílias; edição de objetos; impressão; rendering.
2 Produção de infografia e animação de modelos tridimensionais: introdução à produção de infografias e animação de
modelos tridimensionais; apresentação do ambiente de trabalho; modelação e importação de modelos tridimensionais;
materiais e texturas aplicáveis; iluminação do modelo tridimensional; animação e percursos no modelo tridimensional;
rendering do percurso animado.
3 Composição, pósprodução e edição audiovisual: introdução e conceitos elementares de vídeo; organização de
recursos e criação de projeto; montagem de vídeo e imagem; edição e regulação de som; legendas e criação da ficha
técnica; rendering e exportação do projeto.
6.2.1.5. Syllabus:
1 – Building Information Modelling (BIM): introduction to BIM; desktop; configuring a project; topography elements;
Model elements; creating families; editing objects; printing; rendering.
2  Production of computer graphics and animation of threedimensional models: introduction to computer graphics
production and animation of threedimensional models; desktop presentation; modelling and importing three
dimensional models, applicable textures and materials; threedimensional model lighting; animation and courses in
threedimensional model; rendering of the modelled path.
3  Composition, postproduction and audiovisual editing: introduction and basic concepts of video; organization of
resources and design studio conception; video and image assembly, editing and sound regulation, subtitles and
technical file creation; rendering and project export.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos definidos pretendem o desenvolvimento da aplicação de técnicas de modelação tridimensional
assistidas por computador, utilizadas como ferramentas de apoio à conceção e comunicação de projeto. Constituem
informação hierarquizada de modo a transmitir noções de modelação de entidades tridimensionais, aplicação de
materiais, utilização de luzes e tratamento de imagens aplicadas às soluções de projeto desenvolvidas. Reconhecer a
pertinência da adequação das ferramentas informáticas de desenho à expressão gráfica necessária à comunicação do
projeto de arquitetura. Os conteúdos selecionados pretendem também consciencializar o estudante para a importância
da formalização coerente e consistente do processo de Projeto de Arquitectura, em que os acréscimos dos seus
valores qualitativos são diretamente proporcionais às capacidades expressivas da sua forma de representação, quer
em termos de formalização do produto, quer no próprio processo de criação.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The defined contents are planned to develop the application of computeraided threedimensional modelling
techniques, as tools used to support the conception and communication of the architectural design studio. They are
composed of hierarchical information to convey concepts of modelling of threedimensional entities, application of
materials, lights use and image processing applied to the architectural design studio developed solutions. To recognize
the relevance of the adequacy of the informatics technical drawing tools to the needed graphic expression for the
architectural design studio communication. The selected contents are also meant to raise the students’ awareness to
the significance of a coherent and consistent formalization of the process of architectural design studio, in which their
qualitative increased values are directly proportional to the expressive capabilities of its representation form, both in
terms of formal product and within the creative process.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A Unidade curricular será lecionada recorrendo a três componentes distintas, orientadas para a concretização dos
exercícios práticos (constituindo estes o corpo dos resultados formais esperados) a articular, sempre que possível
com a Unidade Curricular de Projeto: 1 Apresentação de comunicação das bases teóricas das ferramentas de
representação tridimensional, com recurso à apresentação das convenções técnicas e de uma componente formativa,
de base Tutorial, com aplicação em exemplos concretos; 2– Desenvolvimento de exercícios práticos, de complexidade
progressiva, com orientação técnica por parte do professor, onde deverão ser aplicados os conhecimentos
transmitidos aos estudantes e verificada a evolução e o empenho destes na sua resolução; 3 Momentos de avaliação
crítica, no culminar do processo de desenvolvimento dos vários exercícios propostos; onde a nota de avaliação
contínua será retificada de acordo com a qualidade do exercício e o cumprimento dos objetivos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The curricular unit will be taught using three distinct components, aimed to achieve practical exercises (these being the
formal body of the expected results) to be articulated, whenever possible with the Architectural Design Studio
curricular unit: 1  presentation of the theoretical fundamentals of threedimensional tools representation, using the
presentation of technical conventions, mixed up with a training component, on a tutorial basis and its application to
real examples; 2  development of practical exercises, of a progressive complexity, with the teacher’s technical
guidance, in which the knowledge imparted to students is applied, and their progress and commitment in the exercises
resolution are checked 3  moments of critical evaluation, at the development of several proposed exercises, in which
the continuous assessment classification will be rectified in accordance with the quality of exercise and the fulfilment
of goals.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias implementadas na Unidade Curricular de Simulação e Modelação Espacial III, pretendem instituir a
forma mais adequada de formação em sistemas operacionais informáticos adequados ao exercício prático profissional
de Projeto, nas suas distintas fases e diversas componentes. No âmbito da preparação do futuro arquiteto será
fornecida uma formação em modelação de informação construtiva (BIM), ferramenta de trabalho para o
desenvolvimento e gestão de dados espaciais relativos à Edificação Arquitetónica com capacidade de coordenar
projetos e dominar a respectiva documentação de forma consistente e completa; aliando ferramentas de produção
infográfica e audiovisual, dotando o discente das mais recentes e inovadoras formas de comunicação na apresentação
do projeto.
Pretendese que o estudante atinja uma plataforma de conhecimentos operativos, já desenvolvidos nos semestres
anteriores, especialmente focada nesta fase na formalização de ideias, simulação tridimensional de objetos de
Arquitetura, na programação paramétrica de processos formais, comunicação e apresentação das propostas, e que no
final da unidade curricular seja capaz de:
a) Compreender e reconhecer o papel dos sistemas informáticos nos processos de criação, produção, representação e
apresentação do projeto.
b) Representar de forma clara e eficaz o projeto em três dimensões e adquirir a sensibilidade para uma constante
atualização dos seus conhecimentos informáticos no que se refere ao desenho arquitetónico.
c) Verificar e Concluir conceitos básicos a nível bidimensional e tridimensional.
d) Verificar e concluir os conceitos de Proporção e de Noção de Escala.
e) Desenvolver as capacidades de Visualização Espacial.
f) Avaliar as condicionantes das Soluções Volumétricas e as implicações das suas Materialidades
g) Verificar e retificar soluções espaciais definidas em projeto através da sintetização dos processos e da sua
simulação.
h) Apresentação e comunicação das propostas arquitetónicas
A terceira componente metodológica tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento das capacidades do
estudante através do seu confronto com mecanismo retificativos. Permitindo através da retroatividade do processo a
autoconsciencialização das suas próprias falhas e carências; reforçando as indicações expressas pelo professor
durante a orientação técnica dos exercícios.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies implemented in this curricular unit intend to establish the most appropriate training in computer
operating systems suitable for the practical exercise of professional architectural design studio in its different phases
and components. While preparing the future architect he will be provided with a training in modelling constructive
information (BIM), a working tool for the development and management of spatial data related to architectural building,
and able to coordinate architectural design studios and to master its documentation in a consistent and complete way,
combining audiovisual and infographic tools of production, and giving the students the latest and most innovative
forms of communication in the architectural design studio presentation.
It is intended that the student achieves an operating platform of knowledge, already developed in previous semesters,
especially focused at this stage on formalizing ideas, threedimensional simulation of architectural objects, parametric
programming of formal processes, communication and presentation of proposals. At the end of the semester, the
student will be able to:
a) Understand and recognize the role of information systems in processes of creation, production, representation and
presentation of the architectural design studio;
b) Represent a clear and effective three dimensions architectural design studio in and to acquire the sensitivity for a
constant update of his computer expertise in relation to architectural design studio.
c) Check and to finish basic concepts at two and threedimensional levels.
d) Check and to complete the proportionality and scale concepts.
e) Develop the ability for spatial visualization.
f) Assess the constraints of volumetric solutions and the implications of its materiality
g) Check and to rectify spatial solutions defined in the architectural design studio, by synthesizing processes and its
simulation.
h) Present and to communicate architectural proposals
The third methodological component aims to contribute to the development of the student’s skills through its
confrontation with amending mechanisms. Allowing, through the retroactivity of the process, the student’s self
awareness of his own failures and weaknesses; and thus reinforcing the directions expressed by the teacher along the
technical exercises.
6.2.1.9. Bibliografia principal:

ARNHEIM, Rudolf  Arte & percepção visual : uma psicologia da visão criadora. Nova versão. Austrália [etc.] :
Thomson, cop. 1980. ISBN 8522101485. Cota na BDC: 7.01 / A 772 a
CHING, Francis D. K.  Diccionario visual de arquitectura. 4ª ed. México : Gustavo Gili, 2002. ISBN 968887339X. Cota
na BDC: 72 (038) / C 466 d
LLOVET, Jordi  Ideología y metodología del diseño. Barcelona : Gustavo Gili, 1979. ISBN 842520934X. Cota na BDC:
74 / L 772 i
NEUFERT, Ernst  Arte de projetar em arquitectura : princípios, normas e prescrições sôbre construção, instalações,
distribuição e programa de necessidades, dimensões de edifícios, locais e utensílios. 8ª ed. [S. l.]: Gustavo Gili,
[1987?]. ISBN 8425207371. Cota na BDC: 72.012 / N 397 a
SAINZ, Jorge  El dibujo de arquitectura : teoría e historia de un lenguaje gráfico. Barcelona : Reverté, 2005. ISBN 84
29121064. Cota na BDC: 744 / S 151 d

Mapa IX  A22 Teoria da Arquitetura II
6.2.1.1. Unidade curricular:
A22 Teoria da Arquitetura II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
David Manuel Leite dos Santos Viana  2 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Desenvolver competências que permitam ao estudante efetuar uma crítica interpretativa, autónoma e independente,
de projetos, obras e manifestos, de modo a encontrar os fundamentos que suportarão o pensamento próprio,
defendendoos e expondoos de forma estruturada;
 Sistematizar conhecimentos no sentido em que a atitude do estudante seja cada vez mais pessoal e criativa, ao
mesmo tempo que racional, lógica e científica;
 Reconhecer o saber e a cultura arquitetónica, aprofundandoos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Develop skills that will enable the student to perform a (self) critical interpretative, autonomous and independent, of
projects, works and manifests, in order to find the reasons that support their thoughts, defending them and exposing
them in a structured way;
 To systematize knowledge in the sense that the attitude of the student is becoming increasingly more personal and
creative, while at the same time rational, logical and scientific;
 Recognize knowledge and architectural culture, and expanding them.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Momentoschave e autores de referência para o entendimento da Teoria da Arquitetura desde a antiguidade clássica
até meados do século XIX;
2 Vanguardas e paradigmas da modernidade;
3 O espaço arquitetónico entre "estrutura", "modelo" e "tipo";
4 Expressões arquitetónicas pósmodernas;
5 O espaço como Lugar e respetiva transformação ocorrida ao nível do seu papel e perceção na arquitetura;
6 Relação entre corpo, memória e arquitetura;
7 O habitar (individual, coletivo, social) e sua alteração na produção arquitetónica ao longo do século XX;
8 Novas formas de habitar o espaço doméstico.
6.2.1.5. Syllabus:
1  Key moments and reference authors for understanding the theory of architecture from classic antiquity to the mid
nineteenth century;
2  Vanguards and paradigms of modernity;
3  The architectural space between "structure", "style" and "type";
4  Postmodern architectural expressions;
5  Space as Place, respective transformation occurred at the perception level and its role in the architecture;
6  Relation between body, memory and architecture;
7  The dwelling (individual, collective, social) and the change in architectural production throughout the twentieth

century;
8  New ways of inhabiting the domestic space.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estipulados pretendem a consolidação de conhecimentos que permitam interpretar e interiorizar um
discurso crítico, adquirindo referências, conceitos e teorias que auxiliem a descodificar linguagens arquitetónicas.
Desenvolvese a compreensão da problemática em torno da génese da teoria da arquitetura, mas conferindo particular
destaque à problemática do habitat a partir de autores clássicos da tratadística. A estruturação dos temas definidos
pretende a transmissão de informação que permita o enquadramento de vanguardas, momentos de rutura, a afirmação
do Movimento Moderno, a crítica da pósmodernidade, o Minimalismo, o Desconstrutivismo e o designado
“Regionalismo Crítico”. Os conteúdos foram definidos de acordo com os autores de referência conforme se verifica na
bibliografia de apoio à unidade curricular.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents defined intend to consolidate the knowledge to interpret and to assimilate a critical discourse, acquiring
referrals, concepts and theories that help decoding architectural languages. It is developed the issues understanding
surrounding the genesis of the theory of architecture, but with a particular emphasis on the issue of habitat from
classical treatises authors. The structuring of the topics is intended for the spread of information to enable the framing
of vanguards, moments of rupture, the affirmation of the Modern Movement, the critique of post modernity, Minimalism,
Deconstructivism and the nominated "Critical Regionalism". The contents were defined according to reference authors,
as evidenced in the literature to support the curricular unit.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O programa é desenvolvido em sessões de duas horas. O tempo letivo distribuise variando conforme as necessidades
dos conteúdos a desenvolver, entre exposições teóricas e sessões onde ocorrem análises de textos ou debates. O
processo de orientação da aprendizagem fundamentase numa estrutura orgânica de tarefas que se concretiza a partir
da análise e discussão em grupo de problemáticas relativas aos conteúdos da unidade curricular, leitura referenciada
de textos de apoio, pesquisa complementar de textos sobre Teoria e Crítica de Arquitetura em bibliotecas, elaboração
de esquemas gráficos analíticos, redação de textos de carácter teórico. A avaliação do semestre resulta da relação e
classificação ponderada dos seguintes elementos de avaliação: participação ativa e interessada em aula e realização
de dois testes escritos de verificação dos conhecimentos adquiridos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The program is developed within sessions of twohour length. The teaching period is distributed according to the
varying needs of content to develop between theoretical presentations and text analysis or debate sessions. The
learning guidance process is based on an organizational structure of tasks that is materialized from the analysis and
group discussion of issues relating to the content of the curricular unit, the reading of e referenced texts,
supplementary research papers on Architecture Theory and Criticism in libraries, preparation of graphical and analytic
charts, and writing of theoretical texts. The evaluation results from the relation and weighted classification and of the
following evaluation elements: active and interested attendance in class and completion of two written tests of
knowledge testing.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular visa capacitar o estudante para a [auto]crítica interpretativa de projetos, obras e manifestos. Para
o efeito, deve articular e cruzar linguagens e gramáticas arquitetónicas, consubstanciando uma atitude cada vez mais
pessoal e criativa, ao mesmo tempo que racional, lógica e científica. As metodologias de ensino assentam em sessões
teóricas em que são apresentados, pelo docente, estudos de caso que possibilitem estabelecer um quadro
comparativo de referências que  partindo de abordagens iniciais muito exploratórias  conduzam o estudante à
apreensão do sentido disciplinar da arquitetura. O tempo letivo é distribuído entre exposições teóricas e sessões onde
ocorrem análises de textos ou debates. O processo de orientação da aprendizagem fundamentase numa estrutura
orgânica de tarefas que se concretizam a partir da análise em grupo de problemáticas relativas aos conteúdos da
unidade curricular, elaborando esquemas gráficos analíticos e redação de textos. A aprendizagem verificase
igualmente com leitura referenciada de textos de apoio com carácter teórico, em complemento da gramática do
desenho, em que o estudante não só deve desenvolver hábitos de pesquisa e competências de escrita, como também
deve consolidar a capacidade e técnicas de seleção e gestão de informações escritas e desenhadas. Nas sessões de
exposição teórica de matérias revisitase o saber e a cultura arquitetónica, aprofundandoos  relações entre arte e
arquitetura, princípios de composição e estruturação de espaços. São explicadas teorias e autores que contribuíram
para a Teoria da Arquitetura, a partir da exposição de um conjunto de conteúdos referentes ao âmbito da unidade
curricular. O estudante tem oportunidade de  com os restantes colegas e com o docente  debater e refletir sobre
matérias explanadas. O ensino assenta na discussão fundamentada de conhecimentos ao nível do pensamento sobre
vanguardas e paradigmas da modernidade, o espaço arquitetónico entre "estrutura", "modelo" e "tipo", expressões
arquitetónicas pósmodernas, o espaço como Lugar, a relação entre corpo, memória e arquitetura, a importância do
habitar (individual, coletivo, social) e as novas formas de habitar o espaço doméstico. Ao estudante é fornecida
bibliografia diversa (textos, artigos, capítulos de livros), para que aprofunde a sua aprendizagem e consiga estabelecer
nexos programáticos para assuntos que entenda necessário investigar com maior rigor. A aferição da aquisição de
conhecimentos concretizase em dois momentos muito específicos de avaliação, em que o estudante é confrontado
com a realização de testes nos quais deve responder às questões elencadas, articulando conteúdos, autores e
referências. A performance formativa do estudante é também validada em outros momentos que confirmem o respetivo
envolvimento e compromisso para com a unidade curricular. As metodologias de ensino aplicadas contemplam a
correlação da unidade curricular com a de ProjetoHabitar Comunidade.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit aims to enable the student to the interpretive [auto] critic of architectural design studio, works and
manifestos. To this end the student must articulate and cross architectural languages and grammars, evidencing an
increasingly personal and creative attitude, while rational, logical and scientific. The teaching methodologies are based
on theoretical sessions presentations of case studies by the teacher, that allow the establishment of a comparative
table of references that  starting from very early exploratory approaches  leads the student to apprehend of
disciplinary sense of architecture. The teaching period is distributed between theoretical presentations and sessions of
text analysis and debate. The orientation process of learning is based on organizational structure of tasks that are
materialized from the group analysis of issues relating to the content of the curricular, elaborating graphical and
analytic charts and writing texts. Learning is also verified through the reading of texts for theoretical support, in
addition to the grammar of the architectural drawing, in which the student must develop, not only research habits and
writing skills, but also the ability to consolidate techniques of selection and management of written and drawn
information. In the sessions of theoretical exposition of contents the architectural knowledge and culture are revisited
and deepened  relationships between art and architecture, principles of composition and structure of spaces. Theories
and authors who contributed to the Theory of Architecture are explained from the exposure of a set of content
regarding the scope of the curricular unit. The student has the opportunity  with other colleagues and the professor 
to discuss and to reflect on explained issues. The teaching is based on reasoned discussion of knowledge of concepts
and vanguard paradigms of modernity, the architectural space between "structure", "style" and "type" postmodern
architectural expressions, the space as place, the relationship between body , memory and architecture, the importance
of dwelling (individual, collective, social), and new ways of inhabiting the domestic space. The student is provided with
diverse literature (texts, articles, book chapters), to deepen his learning and to establish programmatic connections to
issues, that he deems necessary to explore more thoroughly. The acquisition of knowledge is manifested in two very
specific moments of evaluation, in which the student is confronted with written tests to answer the questions listed,
linking content, authors, and references. The student’s training performance is also validated at other times, so as to
confirm the respective involvement and commitment to the curricular unit. The teaching methodologies applied include
the correlation of the curricular unit with the curricular unit of architectural design studio  community housing.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
BACHELARD, G (1967) La Poétique de l'Espace. Presses Universitaires, Paris
BAKER, G (1991) Análisis de la Forma. Gustavo Gili, Barcelona
CHING, F (1989) Arquitetura: Forma, Espacio e Orden. Gustavo Gili, Barcelona
GIEDION, S, (195?) Arquitectura e Comunidade. Livros do Brasil, Lisboa
GIEDION, S (2004) Espaço, Tempo e Arquitectura. Edições Martins Fontes, São Paulo
TAFURI, M (1988) Teorias e História da Arquitectura. Edições Presença, Lisboa
TEDESCHI, E (1962) Teoría de la Arquitectura. Nueva visión, Buenos Aires
VITRÚVIO POLIÃO, M (1997) Los Diez Libros de Arquitectura. Alianza, Madrid
FERREIRA, J (2010) História da Teoria da Arquitectura no Ocidente. Nova Veja, Lisboa
HAYS, K (Ed.) (2000) Architecture. Theory since 1968. Columbia University Graduate School of Architecture, Nova
Iorque
MONTANER, J (2001) A Modernidade Superada. Arquitectura, Arte e Pensamento do Século XX. Gustavo Gili, Barcelona

Mapa IX  A23 Conforto Ambiental
6.2.1.1. Unidade curricular:
A23 Conforto Ambiental
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Isabel Lima Pacheco  2 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Facultar ao estudante, o conhecimento das actuais técnicas e tecnologias de conforto ambiental, procurando
soluções de equilíbrio com a envolvente natural e com o clima.
 Ter em consideração as características e os mecanismos necessários a implementar num edifício ou na sua
envolvente, para uma maior eficiência energética.
 Desenvolver competências para a aplicação dos conhecimentos adquiridos, em futuros projectos mais integrados e
em equilíbrio com o meio ambiente.
 Sensibilizar o discente para os diferentes elementos arquitectónicos, urbanísticos e climáticos que influenciam o
conforto humano.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To provide the student with knowledge of current environmental comfort techniques and technologies, seeking
equilibrium solutions with the natural surroundings and the climate.
 To take into consideration the characteristics and mechanisms necessary to implement a building in its surroundings
for a greater energy efficiency.
 To develop skills for application of the acquired knowledge in future architectural design studios, in a more integrated
and balanced way with the environment.
 To sensitize the students to the different architectural, urban and climate elements that influence human comfort.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Sustentabilidade:
Definição e Evolução do conceito.
2 Princípios do Conforto Ambiental:
Parâmetros humanos de conforto térmico, acústico e visual.
3 Sistemas Passivos:
Soluções e componentes;
Arquitectura bioclimática.
4 Sistemas Activos:
Sistemas geradores, transformadores e de optimização energética.
5 O projecto e a eficiência energética:
Consumos de energia;
Medidas de Contenção na Produção de GEE;
Eficiência Energética nos Edifícios;
O Sistema de Certificação Energética.
7 O projecto e a saúde:
Materiais insalubres e patologias nocivas;
Síndroma dos Edifícios Doentes (S.E.D.);
A relevância da adaptação às condicionantes da Mobilidade condicionada.
8 Impacto Ambiental:
Definição e parametrização.
9 Energias Renováveis em Portugal:
Desenvolvimento de estratégias concertadas e sua aplicação na construção.
6.2.1.5. Syllabus:
1  Sustainability: concept definition and evolvement.
2 – Axioms of environmental comfort: parameters of human thermal, acoustic and visual comfort.
3 – Passive Systems: solutions and components; bioclimatic architecture.
4 – Active Systems: generators, transformers and of energy optimization systems.
5 – Architectural design studio and energy efficiency: energy consumption; containment measures in the production of
greenhouse gases; energy efficiency in buildings; the energy certification system.
7  Architectural design studio and health: unhealthy materials and harmful pathologies; sick building syndrome; the
importance of adaptation to the constraints of disabled/ reduced mobility.
8  Environmental Impact: definition and parameterization.
9  Renewable energy in Portugal: development of joint strategies and their application in construction.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos foram definidos de acordo com os blocos temáticos suscetíveis para a caracterização de
técnicas e tecnologias de conforto ambiental, procurando soluções de equilíbrio com a envolvente natural e o clima:
Princípios do Conforto Ambiental; Sistemas passivos; Sistemas Ativos; Edifícios energicamente eficientes;
Sustentabilidade; Impacto ambiental; Energias renováveis em Portugal; o Edifício e a saúde; Alterações climáticas e
seu impacto na arquitetura.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus were defined according to the thematic blocks susceptible for the environmental comfort techniques and
technologies characterization, looking for equilibrium solutions with the natural surroundings and the climate:
Principles of Environmental Comfort; Passive systems; Active Systems; energy efficient buildings; Sustainability ,
environmental Impact, renewable energy in Portugal, the building and health; climate change and its impact on
architecture.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As horas de contacto desenvolvemse num âmbito teóricoprático, por apresentações teóricas e casos de estudo,
seminários e pela realização de trabalhos práticos e de investigação.
Por meio de aulas teóricopráticas, os estudantes adquirirem competências, que permitirão aplicar em projecto
próprio, princípios e componentes do conforto ambiental. Deste modo, será possível a integração ainda durante o
projecto de arquitectura, de elementos a considerar na edificação sustentável.
Os 8 temas compreendidos nos conteúdos programáticos são avaliados segundo dois momentos de avaliação durante
o semestre. Os trabalhos práticos efectuados pelos estudantes serão sempre apresentados em aula para a discussão
dos conteúdos.
A avaliação é realizada ao longo do semestre, por trabalhos práticos e de investigação; pela assiduidade e participação
do estudante; pela realização de comentários analíticos; trabalhos com fundamentação argumentativa e por dois
momentos de avaliação teóricos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The contact hours are developed within a theoretical and practical framework, theoretical presentations and case
studies, seminars and the practical work and research.
Through theoretical and practical lessons, students acquire skills that will be applied in the architectural design studio,
such as principles and components of environmental comfort. Thus, it will be possible the integration, even during the
architectural design studio, of sustainable building considerations. The 8 themes included in the syllabus are assessed
along two different moments during the semester. Practical work carried out by students will always be presented in
class, so as to enable the contents discussion. The evaluation is conducted throughout the semester, through practical
work and research; sessions attendance and participation of the student; analytical comments performed,
argumentative reasoning works and two moments of theoretical evaluation.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os objectivos da UC pretendem desenvolver as competências necessárias para a aplicação, em projectos académicos
e profissionais, de soluções que visem fomentar o conforto ambiental, em equilíbrio com a envolvente natural e com o
clima. Para além dos conteúdos temáticos expostos procurarseá incentivar a capacidade crítica do estudante,
facilitando o processo de construção do conhecimento e o desenvolvimento da responsabilidade do arquitecto e do
projecto arquitectónico.
A metodologia de ensino dividese basicamente em três vertentes:
1) Aulas teóricopráticas. O programa é dividido em oito temas leccionados durante o semestre com apoio de
bibliografia específica. Cada tema compõese de uma série de sessões expositivas, explicativas e/ou demonstrativas
de conteúdos temáticos a cargo do docente e de uma parte de aplicação prática a cargo do estudante que visará a
consulta, interpretação e análise de artigos de investigação; revisão de material audiovisual; interpretação, explicação
ou prospecção de casos de estudo; debates e discussões em grupos a fim de potenciar a atitude crítica do estudante
assim como a capacidade para estabelecer uma série de raciocínios lógicos que formem parte de um discurso
argumentativo.
2) Desenvolvimento de três tipologias de trabalhos práticos.
a) Relatório sobre Sustentabilidade: O aluno deve reflectir o processo e os resultados da indagação/estudo efectuada
sobre o tema na aula.
b) A sustentabilidade no projecto: O segundo trabalho prático da UC tem como objectivo a apresentação individual de
uma obra de arquitectura por discente, da sua eleição, onde estejam integradas componentes solares passivas e
activas. O aluno deverá recolher e justificar as soluções bioclimáticas adoptadas pelo arquitecto no projecto
arquitectónico, sob uma perspectiva critica.
c) Barreiras Arquitectónicas: O aluno deverá reflectir sobre as relações implícitas e explícitas das variáveis de conforto
tratadas em aula e as condições de “acessibilidade”. Cada aluno apresentará um trabalho individual que recolha dez
exemplos de barreiras arquitectónicas em edifícios ou espaços de utilização pública, propondo soluções de resolução.
3) Execução de dois exames escritos, no meio e no final do semestre, que pretendem a demonstração, por parte do
aluno, da assimilação de uma série de conhecimentos que comprovam de forma geral as competências adquiridas
durante o semestre, verificando as assimetrias das áreas cuja especificidade dos trabalhos pode ocultar.
O método de ensino da UC pretende desenvolver no aluno opiniões fundamentadas que lhes permitam pensar
criticamente sobre a relação entre o meio ambiente e o conforto e assim poder relacionar os conhecimentos adquiridos
com o desenvolvimento académico e profissional nas diversas escalas do desenho arquitectónico e urbano.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The objectives of the curricular unit plan to develop the skills necessary for application, in academic and professional
architectural projects, of solutions that aim at encouraging environmental comfort, in balance with the natural
environment and the climate. In addition to the thematic contents exposed it will be encouraged the student’s critical
capacity, facilitating the process of knowledge construction and development of the responsibility of the architect and
of the architectural design studio.
The teaching methodology is basically divided into three strands:
1) Lectures. The program is divided into eight themes taught during the semester with the help of specific bibliography.
Each theme consists of a series of expository, explanatory and/or demonstration sessions of thematic content in
charge of the teacher, and a piece of practical application in charge of the student, which will pursue the research, the
analysis and the interpretation of research articles, audiovisual material review, interpretation, explanation or
exploration of case studies, debates and group discussions to enhance student's critical attitude and the ability to
establish a series of logical reasoning, that are part of an argumentative discourse.
2) Development of three types of practical work.
a) Report on Sustainability: The student should reflect on the process and outcomes of the inquiry/study accomplished
on the topic discussed in class.

b) The sustainability of the project: The second practical work of curricular unit aimed at an individual presentation of
an architectural work by the students, where passive and active solar components are integrated. The student will
collect and justify the bioclimatic solutions adopted by the architect in his architectural design studio, under a critical
perspective.
c) Architectural barriers: the student should reflect on the implicit and explicit relations of the variables addressed in
class and comfort conditions of "accessibility." Each student will submit an individual task, collecting ten examples of
architectural barriers in buildings or public use spaces, and proposing resolution solution.
3) Accomplishment of two written examinations, at the middle and at the end of the semester, aiming at the student’s
demonstration, the assimilation of a series of knowledge, proving generally the skills acquired during the semester, and
checking asymmetries of areas, whose specificity the works can hide.
The teaching method aims to develop reasoned opinions in the student that will allow him to think critically about the
relationship between the environment and the comfort, and thus being able to relate the acquired knowledge with the
academic and professional development in the different scales of urban and architectural drawing.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
AAVV (2009). Energias Renováveis. Porto: Atelier Nunes e Pã.
AZEVEDO, Bárbara Gonçalves de, ed. lit.  Energias renováveis. [S. l.] : Atelier Nunes e Pã, cop. 2009. ISBN 978989
9652903. Cota na BDC: 620.92 / E
CAMOUS, Roger ; WATSON, Donald  El habitat bioclimático : de la concepción a la construcción. Barcelona : Gustavo
Gili, cop. 1986. ISBN 9688870226. Cota na BDC: 72 : 502 / C 192 h
EDWARDS, Brian  O guia básico para a sustentabilidade. Barcelona : Gustavo Gili, cop. 2008. ISBN 9788425223266.
Cota na BDC: 72 : 502 / E 26 g
Energy Research Group  Un Vitruvio ecológico: Principios y práctica del proyecto arquitectónico sostenible
(Arquitectura&diseño&ecolog): Gustavo Gili, 2007
GAUZINMULLLER, Dominique  Arquitectura ecológica 29 ejemplos europeos : Gustavo Gili, 2003
TIRONE, Livia ; NUNES, Ken  Construção sustentável : soluções eficientes hoje, a nossa riqueza de amanhã. Lisboa :
Dinalivro, 2007. ISBN 9789892008837. Cota na BDC: 72 : 502 / T 517 c

Mapa IX  A24 Estruturas
6.2.1.1. Unidade curricular:
A24 Estruturas
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno José Correia de Freitas Couto Esteves  6 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Dotar o estudante de conhecimentos nos domínios da definição e prédimensionamento das estruturas de edifícios,
das implicações das estruturas no desenvolvimento do projecto desde o estudo prévio e da escolha do tipo de
estrutura mais adequada a cada edifício.
 Sensibilizar e alertar para a necessidade do cumprimento dos vários regulamentos e directrizes técnicas que
enquadram os projectos de estruturas.
 Desenvolver as necessárias competências, bem como a aquisição de conhecimentos, que permitam compreender os
aspectos metodológicos e as práticas de concepção no domínio da execução e dimensionamento de estruturas;
permitindo assim a análise e compreensão cabal de um projecto de estruturas.
 Sensibilizar o estudante para o carácter e significado da interdisciplinaridade no projecto de estruturas e suas
implicações no projecto de arquitectura.
 Desenvolver o conceito de trabalho em equipa.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Provide the student with knowledge in the areas of definition and preliminary design of building structures, the
implications of the structures in the development of the architectural design studio, since the preliminary design and
the choice of the most appropriate structure for each building.
 To raise awareness and to draw attention to the need to comply with the various regulations and technical guidelines
that frame the specifications’ projects.
 To develop the necessary skills, as well as the acquisition of knowledge, for understanding the methodological
aspects and the conception practices in the implementation and design of structures, thus enabling a thorough
analysis and understanding of a specifications’ project.

 To sensitize the student to the nature and meaning of an interdisciplinary approach in the specifications’ project and
its implications in the architectural design studio.
 To develop the concept of teamwork.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Revisão da evolução histórica dos sistemas estruturais.
2 Análise dos materiais utilizados em estruturas de edifícios e respectiva morfologia. Fases de execução, elementos e
organização de um projecto de estruturas.
3 Acções e concepção em estruturas:
Classificação e regulamentação;
Quantificação de acções;
Modelação e análise estrutural.
4 Betão armado:
Caracterização do material;
Lajes aligeiradas;
Lajes maciças;
Estruturas porticadas;
Fundações directas e indirectas;
Prédimensionamento dos vários elementos estruturais.
5 Aço:
Caracterização do material;
Estruturas porticadas;
Estruturas reticuladas;
Prédimensionamento dos vários elementos estruturais.
6 Madeira:
Caracterização do material;
Prédimensionamento de elementos estruturais.
7 Análise técnicoeconómica das diversas soluções estruturais para edifícios;
medições e orçamentos.
6.2.1.5. Syllabus:
1– Revising the historical evolution of structural systems.
2  Analysis of materials used in building structures and their morphology. Stages of implementation, elements, and
organization of a structural project design.
3  Actions and design on structures: classification and regulations; quantification of actions; modelling and structural
analysis.
4  Concrete: material characterization; voided slabs; solid slabs; cantilevered/ portaltype structures; direct and
indirect foundations; predimensioning of various structural elements.
5  Steel: material characterization; cantilevered/ portaltype structures; grid structures; predimensioning of various
structural elements.
6  Wood: material characterization; predimensioning of various structural elements.
7  Technoeconomic analysis of several structural solutions for buildings: measurements and budgets.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos definidos sistematizam os conceitos fundamentais para o domínio da definição e prédimensionamento
das estruturas de edifícios; Os temas relacionados com as implicações das estruturas no desenvolvimento do projecto
(desde o estudo prévio) e selecção do tipo de estrutura mais adequada a determinada edificação. Pretendem também
estabelecer uma síntese histórica específica; reconhecendo os principais materiais estruturais e respectivas
morfologias; betão armado; estruturas de aço e estruturas de madeira.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents defined systematize the fundamental concepts for the domain of the definition and preliminary design of
building structures; the themes related to the implications of the structures in the development of the architectural
design studio (from the preliminary design) and selecting the type of structure that best suits to a particular building . It
is also intend to establish a specific historical synthesis, recognizing the main structural materials and their
morphologies, reinforced concrete, steel and wood structures.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia desenvolverseá num âmbito teóricoprático, tendo duas componentes distintas, uma sustentada na
aprendizagem decorrente dos conhecimentos fornecidos a partir aulas teóricas e outra prática onde os alunos
aplicarão os conhecimentos adquiridos nos projectos desenvolvidos noutras disciplinas. Serão feitas visitas de estudo
a edifícios existentes ou em construção. Serão expostos vários exercícios para resolução em período não presencial
com o intuito de atender à grande variedade de situações de natureza prática, tendo como objectivo, incutir aos alunos
métodos de trabalho que incluam pesquisa, análise e interpretação de resultados, permitindo assim a formação de uma
sensibilidade nestas matérias. A avaliação será constituída por duas componentes: a avaliação contínua tendo em
conta a assiduidade, a participação nas aulas e o desenvolvimento de trabalhos práticos (miniteste), resolvidos na
aula; e a avaliação em prova escrita individual, a realizar no fim do período letivo.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology will be developed in a theoretical and practical framework having two distinct components, one
sustained in the learning arising from the knowledge provided along lectures, and another in a practical framework,
where students will apply the knowledge gained in architectural design studios developed in other curricular units.
Study visits to existing buildings or construction will be accomplished. Several exercises will be proposed for
resolution in noncontact periods, in order to meet the wide variety of practical situations, aiming at instilling students
with methods of work including research, analysis and interpretation of results, and thus allowing the training of
sensitivity in these matters. Evaluation will consist of two components: a continuous assessment taking attendance,
class participation and the development of practical work (short test) solved in class into account, and the assessment
of an individual written test, to be held at the end of the semester.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os objetivos desta Unidade Curricular visam dotar o aluno de conhecimentos nos domínios da definição e pré
dimensionamento das estruturas de edifícios, das implicações das estruturas no desenvolvimento do projeto desde o
estudo prévio e da escolha do tipo de estrutura mais adequada a cada edifício. Bem como desenvolver as necessárias
competências à aquisição de conhecimentos, que permitam compreender os aspetos metodológicos e as práticas de
conceção no domínio da execução e dimensionamento de estruturas. Possibilitando assim a análise e compreensão
cabal de um projeto de estruturas.
Os métodos aplicados na prossecução dos objetivos da presente unidade curricular, apoiamse num processo
sustentado e numa sucessão de momentos letivos que visam, de uma forma sequencial e coerente, atingir os objetivos
propostos. Pretendese que em cada fase da cadeia letiva, o discente prossiga a aprendizagem com um conhecimento
e domínio da matéria precedente.
Para a prossecução dos momentos de estudo enumerados é encetada uma estratégia de ensino tendo como
metodologia quatro grandes eixos condutores:
1. Abordagem teóricoprática apoiada em duas componentes, uma sustentada na aprendizagem decorrente dos
conhecimentos a partir da informação fornecida nas aulas teóricas (com recurso a diferentes técnicas expositivas) e
outra, imediatamente consecutiva, sustentada na aprendizagem decorrente da execução de exercícios e trabalhos
práticos com enfoque na aplicação dos conhecimentos no desenvolvimento do trabalho proposto na unidade
curricular de projeto;
2. Promoção de uma participação interventiva dos alunos na aula, quer na exposição teórica das matérias quer na
resolução de exercícios práticos. Serão expostos vários exercícios para resolução em período não presencial com o
intuito de atender à grande variedade de situações de natureza prática, tendo como objetivo, incutir aos alunos
métodos de trabalho que incluam pesquisa, análise e interpretação de resultados, permitindo assim a formação de uma
sensibilidade nestas matérias;
3. Realização de visitas de estudo a edifícios existentes ou em construção, bem como visualização em aula de diversas
situações de cariz eminentemente prático;
4. Momentos de avaliação, que serão efetuados em dois períodos (a meio e no final do semestre), com recurso a prova
escrita individual, pretendendo avaliar e aferir acerca do processo de aprendizagem de cada um dos alunos, sendo a
escala de avaliação de 0 a 20. Durante todo o período letivo promovese o acompanhamento presencial e contínuo do
aluno, por forma a avaliar o seu progresso, permitindo a todo o momento ao docente encetar uma estratégia de
correção ao desempenho do discente, potenciando os resultados da aprendizagem e da correspondente motivação
pessoal. A presente estratégia apresenta por propósito uma avaliação contínua, justa e ponderada.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The aims of this curricular unit are designed to provide the student with knowledge in the areas of definition and
preliminary design of building structures, the implications of the structures in the development of the architectural
design studio, since its preliminary design and the choice of the most appropriate structure for each building. It will
also develop the necessary skills for knowledge acquisition to understand the methodological aspects and conception
practices in the implementation and dimensioning of structures. Thus it is enabled the analysis and the thorough
understanding of a structures project.
The methods applied are supported by a sustained process and in a succession of academic moments that aim, in a
sequential and consistent manner, to reach those goals. It is intended that, at each stage of the curricular unit, the
students continue learning considering the knowledge and the mastery of previous teachings. In furtherance of the
listed moments of study it is initiated a teaching strategy and methodology containing four major strands:
1. Theoretical and practical approach supported by two components, a sustained learning of knowledge resulting from
the information provided in the lectures (using different expository techniques), and another, immediately consecutive,
sustained in the learning through the completion of exercises and practical work, focusing on the knowledge
application along the development of the proposed task within the architectural design studio curricular unit;
2. Promoting an interventional contribution of students in class, either lecturing or in the resolution of practical
exercises. Several exercises will be proposed for resolution in noncontact periods, in order to meet the wide variety of
practical situations, aiming at instilling students with methods of work including research, analysis and interpretation
of results, and thus allowing the training of sensitivity in these matters;
3. Conducting study visits to existing buildings or construction and the exhibition in class of several situations,
eminently of practical nature;
4. Two moments of assessment (in the middle and at end of the semester), using an individual written test, intended to
assess and benchmark the learning process of each student on the grading scale from 0 to 20. Throughout the
semester the attendance and continuous monitoring of the student will be enhanced, in order to assess his personal
progress, allowing the teacher a strategy to permanently amend the students’ performance, increasing both the

students’ learning outcomes and their personnel motivation. This strategy provides therefore a continuous, fair and
weighted assessment.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
AGKATHIDIS, A. “Modular structures in design and architecture”, Amsterdam, Bis, 2009. Cota na BDC: 72.01 / A 213 m
CÓIAS, V., “Reabilitação estrutural de edifícios antigos”, Lisboa, GeCorpa, 2007. Cota na BDC: 72.025 / C 629 r
FERNANDES, M. C., “A estrutura de suporte: construir a arquitectura um programa para a disciplina de projecto”,
Porto, FAUP, 1995. Cota na BDC: 72.02 / F 398 e
FERREIRA, C. A., ”Betão aparente em Portugal”, Lisboa, A.T.I.C., 1972. Cota na BDC: 693.5 / F 439 b
GOTZ, K. et al. ”Construire en Bois”, Paris, Editions du Moniteur, 1983. Cota na BDC: 694 / C 775
LENTZ, J., “Manual prático da alvenaria e do betão armado”, Mem Martins, Ed. CETOP, 1989. Cota na BDC: 693 / L 589
m
REID, D. A. G., “Principios de Construcción”, Barcelona, Gustavo Gili, 1980. Cota na BDC: 69 / R 284 p
ROMANO, J., “Edifícios em altura: forma, estrutura e tecnologia”, Lisboa, Livros horizonte, 2004. Cota na BDC: 72.02 /
R 665 e

Mapa IX  A25 Projeto  Equipamento e Espaço Público
6.2.1.1. Unidade curricular:
A25 Projeto  Equipamento e Espaço Público
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Paulo Novais Pacheco  6 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Pedro Miguel Conceição Luz de Almeida Partidário  6 horas semanais
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Pedro Miguel Conceição Luz de Almeida Partidário  6 horas semanais
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Produzir um Processo de Projecto convenientemente estruturado, com conteúdos gráficos e escritos objectivos,
elaborados de acordo com cada fase de trabalho, progressivamente articulados com a totalidade do processo,
materializado de forma coerente e objectiva, num percurso concordante com as suas opções conceptuais.
 Compreender a especificidade da figura do Programa e a sua implicação nas opções de Projeto.
 Conceber o elemento edificado arquitectónico, compreendendo e articulandoo como parte de um (e num) contexto
urbano consolidado  social e culturalmente  e entender o desenho do espaço público como procura de conformação
das partes e do todo, integrando e integrado organicamente como resolução arquitectónica.
 Analisar e propor alternativas para a consolidação da morfologia urbana, através de uma intervenção pontual, tendo
em consideração a especificidade do programa e do carácter da envolvente.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Produce a properly structured project design process, with graphics and written objectives content, prepared
according to each phase of the work, progressively articulated with the entire process, materialized consistently and
objectively, in a course consistent with its conceptual options.
 Understand the specific figure of the Program and its implication in the options of the project.
 Design the built architectural element, understanding and articulating it, as part of a consolidated urban context 
socially and culturally  and to understand the design of public space, as demand for conformation of the parts and the
whole, integrating and organically integrated, as architectural resolution.
 Analyse and propose alternatives for the consolidation of urban morphology through a timely intervention, taking into
account the specificity of the program and the character of the surroundings.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 O programa de Equipamento Público:
definição de um públicoalvo; a posse colectiva e o usufruto público; a figura do utente e do funcionário; a
especificação e caracterização funcional; o enquadramento legal; a estruturação e a autonomia utilitária; a
responsabilidade social do equipamento público;
2 Introdução à Morfologia Urbana:
estrutura e tipologia urbana; morfologia de espaço público convencional; o modelo tipológico da rua; o modelo
tipológico da praça; o paradigma moderno  o edifício isolado; a ambiguidade contemporânea  a interrogação do
modelo;
3 A consolidação Urbana:
a articulação do conjunto urbano; a integração na rede de acessos e circuitos urbanos; os espaços ajardinados 

corredor, barreira e nucleares; o espaço público como extensão do tecido urbano e complemento dos edifícios
dominantes; o respeito pela topografia dissimulada.
6.2.1.5. Syllabus:
1  The public equipment programme:
defining a target audience; tenure possession and public usufruct; service user and employee figures; specification
and functional characterization; the legal framework; structuring and utilitarian autonomy; social responsibility of the
public facility;
2  Introduction to Urban Morphology:
urban structure and typology, morphology of conventional public space; typological street model; typological square
model; the modern paradigm  the isolated building; contemporary ambiguity  the Interrogation of the model;
3  Urban Consolidation:
the urban settlement articulation; incorporation in the access network and urban circuits; the gardens  hallway, barrier
and nuclear; the public space as an extension of the urban fabric and complement of the dominant buildings; respect
for the concealed topography.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos foram definidos face à problemática de desenvolvimento de unidades espaciais de carácter e utilização
pública, tendo como base a utilização colectiva de edifícios e espaços de dimensão média, e a forte relação com o
espaço público envolvente. Articulação entre edifício e o meio edificado, através da continuidade do desenho e da
consolidação do espaço público existente. Os temas propostos pretendem auxiliar o estudante na resolução das
problemáticas resultantes entre tecidos consolidados e novos espaços urbanos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents were defined considering the problem of development of spatial units of public character and use, based
on the collective use of buildings and spaces of moderate size, and the strong relationship with the surrounding public
space. The articulation between the building and the built environment is accomplished through the architectural
drawing continuity and consolidation of the existing public space. The proposed themes are intended to back up the
student in resolving the issues arising between urban consolidated fabrics and new urban spaces.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Na definição das estratégias e metodologias para conduzir a aprendizagem nesta Unidade Curricular, tevese em
consideração os objectivos a atingir, o número de alunos, a distribuição dos tempos de trabalho escolar, e
particularmente o nível de formação a atingir  5º semestre  onde se procura reforçar alguns níveis de autonomia tanto
no que respeita às competências de estudo dos problemas em causa, como também das sínteses de projecto.
Nesta medida, a metodologia do trabalho centrarseá na implementação de medidas de aprendizagem, reduzindose
um pouco mais o peso de tarefas e episódios de ensino que competem ao docente, adoptando este uma posição de
orientação do percurso em que será o estudante é protagonista principal da constituição de conhecimentos, uma vez
envolvido na experimentação e reflexão crítica a que o trabalho proposto conduz. Assim optouse por um quadro
metodológico do tipo pedagogia de projecto (project based learning).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
While defining the teaching strategies and methodologies of this curricular unit, it was taken into account the
objectives, the number of students, the schedule distribution, and particularly the level of training to achieve  5th
semester  where it is sought to reinforce some autonomy levels, regarding both the study skills of the problems
involved, and the summaries of the architectural design studio.
To this extent, the methodology of the work will focus on implementing measures of learning, reducing a little the
teaching tasks and episodes which pertained to teaching, and thus the teacher adopts a position of guidance, being the
student the main protagonist of the constitution of knowledge, once involved in experimentation and critical reflection
that the proposed work entails. A methodological framework of pedagogy project type was then adopted (project based
learning).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A estratégia de aprendizagem pretende apoiar a definição e desenvolvimento do exercício central: o projecto de um
conjunto de equipamento público e espaços urbanos envolventes.
Este objectivo estabelece em si o motivo para que, desencadeando o processo para o alcançar  e ao longo dele  se
levantem e identifiquem o conjunto de problemas, cujo estudo e experimentação de hipóteses de solução, venham a
formar nos estudantes a consciência e os conhecimentos que se pretende, venham a ser adquiridos.
Para além disto, com vista a potenciar o confronto dos estudantes com a amplitude de problemas e conteúdos,
envolvidos no tema definido, é importante que ocorra a partilha e troca de conhecimentos que se vão tornando
presentes nos diversos percursos individuais dentro da turma. Por isso, o percurso individual terá momentos de
apresentação e debate colectivos conduzido pelo docente e de acordo com o plano que a seguir se descreve.
Genericamente o trabalho de aprendizagem conduzirseá ao longo de três tipos de tempos:
a) Espaços de aula prática em regime de atelier de produção (desenhos, maquetas e textos), com acompanhamento
fundamentalmente directo e individual por parte do docente. Aqui poderá ocorrer também a demonstração informal ou
debate colectivo sempre que emergirem (do trabalho individual) questões cuja partilha e debate seja considerada
pertinente pelo docente, dado o seu vínculo imediato com a produção prática.
Estes espaços têm a duração de 3 ou 4 horas conforme distribuição dos tempos lectivos.

O trabalho desenvolvese com objectivos tendencialmente semanais – e avaliados em padrão de avaliação contínua –
que se vinculam à programação dos tempos de aula teórica.
b) Espaços de aula teórica: É um tempo semanal com duração de 2 horas. A aprendizagem baseiase na troca de
conhecimentos e dúvidas de interpretação ou pertinência de conteúdos recolhidos (na fase de análise), confronto das
diversas perspectivas de solução e partilha de problemas de trabalho que vão emergindo do trabalho prático.
O tempo é organizado a partir de apresentações formais individuais ou em trabalho de grupo, e determinadas pelos
docentes. Haverá também lugar a apresentação de temas e conteúdos pelos docentes.
Este tempo incluirá sempre debate sobre os conteúdos apresentados.
c) Tempos de trabalho extraaula: com orientação do docente e a partir das indicações que emergem do trabalho
prático, os estudantes deverão explorar e recolher e compara informações relevantes para a prossecução do processo
a partir de diversas fontes: bibliográficas (em bibliotecas ou arquivos), locais (directamente do local indicado para a
simulação do projecto, sua envolvente próxima ou zonas com a mesma tipologia geofísica) e personalidades/actores
locais (populações, responsáveis políticos e técnicos especialistas com o apoio de docentes de outras Unidades
Curriculares do curso).
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The learning strategy aims to support the establishment and development of a central exercise: an architectural design
studio of a public equipment set and its surrounding urban spaces.
This objective establishes itself in order to stand up and identify the set of problems, while triggering off the process to
achieve it  and along it , whose study and testing of possible solutions, will raise the students’ awareness towards the
knowledge, which is intended to be acquired.
In addition, in order to enhance the students' confrontation with the breadth of issues and contents involved in the set
theme, it is important that knowledge sharing and exchange occur, as they became part of the various individual
pathways within the group. Therefore, the individual pathway will have moments of collective presentation and
discussion, led by the teacher and in accordance with the plan described below.
Generally work learning will drive over time of three types:
a) Practical sessions in a studio production system (technical drawings, models and texts), with fundamentally direct
and personal monitoring by the teacher. Here it is possible that informal demonstration or collective discussion may
also occur, whenever these emerge (from individual work), and which sharing and debate are considered relevant by
the teacher, given its immediate bond with the practical production.
These spaces last for three or four hours, according to the distribution of teaching periods. The work is developed
within weekly objectives  and evaluated on a standard continuous assessment  that link to the schedule of lecture
times.
b) Lecture sessions: weekly time lasting 2 hours. The learning is based on the exchange of knowledge and questions of
interpretation or relevance of content collected (considering the analysis phase); confrontation of different solution
perspectives and sharing work problems that emerge from practical work.
Time is organized of formal presentations from individual or group work, and determined by the teachers. There will
also be topics and contents presentations by the teachers. This time will always include discussion on the contents
presented.
c) Time of extraclass work: with teachers’ guidance and from emerging indications from the practical work, students
must explore, collect and compare relevant information on pursuing the process, from several sources: literature (in
libraries or archives ), sites (directly in the place indicated for the simulation project, its surrounding areas or other
areas with similar geophysics typology) and personalities / local actors (people, policy makers and technical experts
with the support of other curricular units’ teachers).
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Urbanismo e Espaço Público: AAVV; A Praça em Portugal – Continente; Lisboa: Edição DGOTDU, 2007;
BRANDÃO, P. (coord.); O Espaço Público e a Interdisciplinaridade; Lisboa: Centro Português do Design, 2000;
CULLEN, G.; Paisagem Urbana; Lisboa: Edições 70, 1990;
DONZEL, CATHERINE; New Museums. Paris: Telleri, 1998;
GOODMAN, Nelson. The end of museum? In Nelson Goodman, Of mind and other matters, Cambridge: Harvard
University Press. 1984;
HOOPERGREENHILL, Eilean. Los museos y sus visitantes. Gijón, Ed. Trea.1998;
LYNCH, K.; A Imagem da Cidade; Lisboa: Edições 70, 1999
RICO, Juan Carlos; Montaje de Exposiciones. Madrid. Silex, 1996
WILD, F.; Construcciones para La Infancia, P+P; Barcelona: GG, 1977 PIMENTA,
J. (coord.); Escolas Secundárias – Reabilitação; Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2009
Revistas: AAVV; ON Diseño, no 293; Centros de enseñanza .
NEUFERT, N; Arte de Projectar em Arquitectura; 9a Edição, Barcelona: G.G.,
1991

Mapa IX  A26 História da Arquitetura Contemporânea
6.2.1.1. Unidade curricular:
A26 História da Arquitetura Contemporânea

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro António Fonseca Jorge  4 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Distinguir as principais correntes e contracorrentes arquitetónicas do séc. XIX, XX e XXI;
 Compreender o processo de rutura iniciado no século XIX;
 Caracterizar as vanguardas do início do séc. XX;
 Assimilar a problemática e os principais paradigmas que estiveram na origem do Movimento Moderno;
 Avaliar, de forma crítica, as principais propostas pósmodernas e as atuais pluralidades individuais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Distinguish the main architectural currents and crosscurrents of the 19th, 20th, and 21st century;
 Understand the process of rupture started in the 19th century;
 Characterize the vanguards of the early 20th century;
 Understand the problem and the main paradigms that led to the Modern Movement;
 Evaluate, in a critical way, main postmodern proposals and current individual pluralities.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 O século XIX como processo de rutura:
Historicismo, revivalismo e ecletismo  Arquitetura neoclássica; Arquitetura neogótica; Arquitetura do ferro e do vidro.
2 O período de transição: A experiência americana; Escola de Chicago; Art Déco.
3 O Debate da industrialização e as primeiras vanguardas europeias:
Arts & Crafts; Arte Nova.
4 As raízes do Movimento Moderno:
O avanço das artes visuais e o seu significado para o nascimento do Movimento Moderno
Expressionismo; Futurismo; Cubismo; De Stijl; Construtivismo; A experiência da Bauhaus e a formação da cultura e da
ideologia do Movimento Moderno.
5 O Movimento Moderno e as suas críticas:
Movimento Moderno; Os CIAM; Consolidação e difusão do funcionalismo.
6 Críticas e alternativas ao racionalismo funcionalista:
Organicismo; Novo Brutalismo; PósModernismo.
7 A disparidade na conceção e na ideologia da arquitetura:
Tipo, Tipologia e Modelo: o Contextualismo Crítico; Descontextualização e Minimalismo.
6.2.1.5. Syllabus:
1  The nineteenth century as a rupture process: historicism, revivalism and eclecticism  neoclassical architecture;
NeoGothic architecture; iron and glass architecture;
2  The period of transition: the American experience; Chicago School; Art Deco;
3  The industrialization debate and the first European vanguards: Arts & Crafts; Art Noveau;
4  Roots of the Modern Movement: the development of the visual arts and its significance to the birth of the Modern
Movement; Expressionism; Futurism; Cubism; De Stijl; Constructivism; the Bauhaus experience and the culture and
ideology of the Modern Movement;
5  The Modern Movement and its critics: Modern Movement; the CIAM; Functionalism consolidation and
dissemination;

6 – Critic and alternatives to the functional rationalism: organicism; new Brutalism; Postmodernism;
7  The disparity in the concept and ideology of architecture: Type, typology and model: The critical Contextualism;
Decontextualization and Minimalism.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos foram definidos de acordo com temas apropriados ao conhecimento da História da arquitetura nos
séculos XIX, XX e XXI. As principais correntes e contracorrentes arquitetónicas desenvolvidas desde a revolução
Industrial até à contemporaneidade. Compreensão do século XIX como período de rutura, da transição para as
vanguardas do início do séc. XX, da Bauhaus do estabelecimento das raízes do movimento moderno, da crítica da pós
modernidade às atuais pluralidades individuais.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents were defined according to themes appropriate to the knowledge of the history of architecture in the
nineteenth, twentieth and twentyfirst century. The main architectural currents and crosscurrents developed since the
Industrial Revolution to the present. Understanding the nineteenth century as a period of disrupter; the transition to the
vanguards of the early twentieth century; the Bauhaus school and the establishment of the roots to the modern
movement; the critique of post modernity to the current individual pluralities.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos aplicados pretendem a aquisição de conhecimento teórico acerca do corpo disciplinar e prático da
arquitetura, que se foi desenvolvendo e desenhando a partir do séc. XIX até à atualidade.
Existe contudo a necessidade do estudante criar uma atitude crítica face à matéria lecionada, no sentido de lhe
fornecer os instrumentos necessários à sua própria prática projetual, legitimandoa como pessoal e particular.
As aulas irão desenvolverse numa vertente teóricopratica. As aulas teóricas serão constituídas pela exposição dos
conteúdos, através da análise de textos e imagens, de acordo com a bibliografia indicada.
A avaliação será realizada através de três tipologias de elementos: Tabelas Cronológicas; Trabalho de Investigação
Individual, Avaliações escritas, num total de duas (a meio e no final do semestre), sendo que a nota final da avaliação
continua resulta da média ponderada destes elementos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The applied methods intend to acquire theoretical knowledge about the discipline and practical knowledge of
architecture, which has been developing and designing from the nineteen century until the present.
There is, however, the need for the student to create a critical attitude towards the contents taught in order to provide
the necessary tools to their own design practice, legitimizing it as personal and private.
Classes will develop theoretical and practical aspects. The lectures will be formed by explanation of content through
the analysis of texts and images, according to the literature indicated.
The evaluation is done through three different elements: Timelines; Individual research work, two written reviews (one
at the middle and one at the end of the semester). The final grade results of the weighted average of these elements.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia adoptada desdobrase em três vertentes diferenciadas, cada uma com objetivos distintos no seio da
mesma Unidade Curricular:
1) Cronologias da matéria lecionada: por cada aula, será realizada pelo estudante uma tabela cronológica onde é
inserida a informação fornecida de acordo com a sua sequência temporal. Os fatos referidos pretendem ser
sintetizados de acordo com a sua importância e visam deste modo encadear o conhecimento numa ordem onde o
estudante entenda a sucessão ou o paralelismo dos fatos históricos arquitetónicos marcantes para o desenhar da
prática contemporânea.
2) Trabalho Prático Individual: atendendo à importância de determinadas figuras ou obras no desenhar da História da
Arquitetura do intervalo temporal selecionado, será realizado ao longo do semestre um trabalho de investigação que
terá com objeto uma obra arquitetónica, inserida no contexto teórico e prático dos Conteúdos Programáticos da
Unidade Curricular. A cada estudante será fornecida uma Fichamodelo que será preenchida de forma similar e
segundo o mesmo registo gráfico por cada um dos estudantes. Serão focalizados os seguintes aspetos da obra:
a. Análise visual: através da recolha de imagens icónicas, interiores e exteriores, que permitam uma compreensão do
objeto físico como um todo.
b. Redesenho da(s) planta(s) com introdução de elementos de escala.
c. Interpretação das mesmas através da identificação dos seus espaços comuns, privados, de circulação e instalações
sanitárias. Adicionalmente, a relação entre os diferentes espaços será analisada segundo esquemas de circulação que
signifiquem diferentes movimentos e interações entre os espaços, interiores e exteriores.
d. Análise textual sumária da obra, através do levantamento das características mais marcantes do trabalho em
análise, através de elementos como a sua implantação, volumetria, espacialidade, uso, etc.
e. Análise do autor da obra, através do levantamento sucinto de dados biográficos relevantes para a sua prática, como:
formação, ideário defendido e praticado, integração ou exclusão em determinado movimento arquitetónico, evolução
ou involução da sua obra nesse contexto.
f. Levantamento sucinto de outras obras do mesmo autor, através de registo fotográfico, como exposição de outras
facetas da sua prática nos períodos que antecederam, sucederam ou foram paralelos à obra em estudo.
3) Avaliações escritas, num total de duas (a meio e no final do semestre), onde serão ponderados elementos diferentes
dos avaliados nas anteriores atividades. Mais do que enumerar fatos, nestas avaliações será tida em consideração a
capacidade do discente de estabelecer um raciocínio lógico através da comparação de Movimentos Arquitetónicos,
Obras Singulares ou Arquitetos Marcantes. Valorizase por isso uma atitude eminente crítica, essencial no desenhar de

uma teoria própria de intervenção no domínio da arquitetura a aplicar futuramente na prática profissional do agora
estudante.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology applied is structured into three differentiated parts, each with distinct objectives within the same
Course:
1) Timelines of the contents taught: for each class, the student will draw a timeline where the information provided is
inserted according to their temporal sequence. The facts referred to should be synthesized according to their
importance and thereby seek to chain knowledge in order to understand the parallel development and the succession
of historical facts which affect the practice of contemporary architectural design.
2) Individual practical Work: given the importance of certain figures or works in the development of the History of
Architecture in the reference timeline, will be held throughout the semester a research project that will have as object of
study an architectural design, placed in the context of the theoretical and practical contents of the course. Each
student will be given a template that will be filled in a similar manner and under the same record chart by each student,
focusing the following aspects of the selected work:
a. Visual analysis: through the collection of iconic images, indoors and outdoors, enabling an understanding of the
physical object as a whole.
b. Redrawing(s) of plant(s), introducing elements of scale.
c. Interpretation of those elements by identifying their common areas, private circulation and sanitation facilities.
Additionally, the relationship between the different spaces will be analyzed according circulation schemes that mean
different movements and interactions between spaces, indoors and outdoors.
d. Summarized textual analysis of the work by surveying the most striking features of the work under review, through
elements such as their location, volume, spatiality, usage, etc..
e. Analysis of the author, through the succinct biographical survey of relevant facts to their practice, such as: training,
advocated and practiced ideology, integration or exclusion in certain architectural movement, evolution or involution of
his work in this context.
f. Brief survey of other works by the same author, through photographic record, as explanation of other aspects of their
practice in the periods that proceeded, followed or were parallel to the work studied.
3) Two written reviews (one at the middle and one at the end of the semester), where are weighted different elements
from the evaluated in previous activities. More than enumerate facts, these assessments will take into account the
ability of the student to establish a logical reasoning by comparing architectural movements, singular works or
remarkable architects. The critical attitude is therefore valued as essential to designing a architectural theory of his
own to apply in future professional practice.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
BENEVOLO, Leonardo – História da Arquitectura Moderna, São Paulo, Editora Perspectiva, 1989.
BENEVOLO, Leonardo – O último capítulo da arquitectura moderna, Col. Arte & Comunicação, N.º 28, Lisboa, Edições
70, ISBN 9724405591
DORFLES, Gillo – A Arquitectura Moderna, Col. Arte & Comunicação, N.º30, Lisboa, Edições 70, 1986. ISBN
FRAMPTON, Kenneth – Historia crítica de la arquitectura moderna,Col. Estudio Paperback, Mexico, GG, 1983. ISBN 85
33607504
JENCKS, Charles – Movimentos modernos em Arquitectura, Col. Arquitectura & Urbanismo, Lisboa, Edições 70, 1992.
ISBN 9724404986
KHAN, HasanUddin – Estilo Internacional. Arquitectura Moderna de 1925 a 1965, Lisboa, Taschen, 2004. ISBN 38228
72504
MONTANER, Josep Maria – Después del movimiento moderno. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX,
Barcelona : Gustavo Gili, 1993. ISBN 8425215099
TIETZ, Jürgen – História da Arquitectura do século XX, Colónia, Könemann, 2000. ISBN 382906828X.

Mapa IX  A27 Geografia
6.2.1.1. Unidade curricular:
A27 Geografia
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Francisco José Fumega Piñeiro  4 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Entender os conceitos básicos e as metodologias de investigação geográfica para a elaboração de projetos de
arquitetura que garantam o equilíbrio com o ecossistema à escala mundial, regional e local;
 Assimilar os conteúdos teóricos que permitam uma análise da realidade espacial concreta em todas as suas

vertentes;
 Interrelacionar os modelos teóricos e a realidade social, desenvolvendo a interpretação de informação, a
experimentação de metodologias e a produção de peças técnicas;
 Analisar os elementos geográficos a distintas escalas, desde a escala do planeta, dos continentes, ou das regiões até
à escala do território de uma freguesia (de carácter rural), progredindo até à sua dimensão humana.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Understand the basic concepts and methodologies of geographical research to develop architectural projects that
ensure balance with the ecosystem on a global, regional and local scale;
 Assimilate the theoretical concepts that permit an analysis of concrete spatial reality in all its aspects;
 Interrelate the theoretical models and social reality, developing interpretation of information, experimentation
methodologies and production of technical parts;
 Analyse the geographic elements at different scales, ranging from the planet, continents, or regions to the scale of the
territory of a parish (the rural character), progressing to its human dimension.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Geografia Física: conceitos básicos; espaço, localização e lugar; relação homem/meio ambiente; impactos e
modificações sistémicas; mapas e modelos.
2 Geografia Física  a representação da Terra; representação cartográfica da terra; atmosfera terrestre; temperatura na
superfície terrestre; ventos; incidência dos oceanos; humidade e precipitações; classificação dos climas; regimes
climáticos; formas topográficas; rochas; destruição do relevo e dinâmica das vertentes; morfologia fluvial; análise
quantitativa das formas de erosão; ciclo de erosão continental; solo; estrutura da vegetação; distribuição da vegetação
natural; mudanças ambientais
3 Geografia Humana: população humana; controlo ecológico e crescimento da população; pressões sobre o
ecossistema, recursos e conservação, difusão espacial, processo de urbanização, redes e hierarquias urbanas, espaço
urbano, espaço agrícola, espaço industrial, movimentos e trajetórias, território, desigualdades espaciais, planificação
espacial.
6.2.1.5. Syllabus:
1  Physical Geography: Basics  space, location and place, human / environment relation; impacts and systemic
changes; Maps and models;
2  Physical Geography: Earth representation  cartographic representation of the earth; earth’s atmosphere; earth’s
surface temperature; winds; oceans incidence;
humidity and precipitation; classification of climates; climatic regimes; topographic forms; rocks; destruction of
topography and dynamic slopes; fluvial morphology; quantitative analysis of erosion; continental erosion cycle; soil;
vegetation structure; distribution of natural vegetation; environmental changes,
3  Human Geography: human population; ecological control and population growth
pressures on the ecosystem; resources and conservation; spatial diffusion; urbanization process; networks and urban
hierarchies; urban space; agricultural space; industrial space; movements and trajectories; territory; spatial
inequalities; spatial planning
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objetivos da unidade curricular incidem sobre problemáticas que implicam o reconhecimento e articulação dos
diversos sistemas, recursos e elementos que medeiam a relação homem – espaço – território, interrelacionando
modelos teóricos e contextos sociais, culturais e paisagísticos, enquanto conjunto de aspetos relevantes para a
prática projetual. Neste sentido, os conteúdos desenvolvidos no âmbito da unidade curricular visam a caracterização
das relações existentes entre o meio natural e os aglomerados populacionais, interpretados, analisados e sintetizados
a partir de diversos índices, parâmetros e indicadores que permitem ler e compreender sítios, lugares e regiões.
Garantese, deste modo, a abordagem projetual a técnicas e procedimentos específicos relativos a tecidos edificados,
respetivas envolventes e redes, ambientes e contextos – contando também com o auxílio dos Sistemas de Informação
Geográficos como ferramenta para a análise e tratamento de dados.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The objectives of the course focus on issues involving the recognition and articulation of the various systems,
resources and elements that mediate the relationship between man, space and territory, interrelating theoretical models
and social contexts both cultural and landscape, as a set of relevant aspects to the design practice. In this sense, the
content developed within the course aim the characterization of the relationship between the natural environment and
human settlements, interpreted, analyzed and synthesized using various perspectives, parameters and indicators to
read and understand sites, places and regions. This ensures the approach to architectural design techniques, specific
procedures for built environment, their surroundings and networks, environments and contexts  also relying on the
help of Geographical Information Systems as a tool for the analysis and processing of data.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Os conteúdos são desenvolvidos em aulas teóricas, apresentandose as perspetivas e enquadramentos dos assuntos
elencados, conjugando apresentações multimédia com exposições orais. A aprendizagem assenta na aquisição dos
conhecimentos explanados a partir da reflexão em aula, em que o estudante tem a oportunidade de debater princípios,
teorias e conceitos que conformam espaços humanizados e naturais. O processo de orientação da aprendizagem
fundamentase numa estrutura orgânica de tarefas que se concretiza a partir da análise e discussão em grupo e leitura
referenciada de textos de apoio, pesquisa de autores sobre geografia física e geografia humana em bibliotecas,
elaboração de esquemas gráficos analíticos e redação de textos. O estudante é avaliado pelo trabalho prático
desenvolvido, e pelo rigor da respetiva apresentação, para além de um teste escrito. A avaliação é contínua e tem em
conta a qualidade dos elementos de entrega, o percurso e a participação do estudante.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The contents are developed in lectures, presenting perspectives and frameworks of the listed issues, combining
multimedia presentations with oral ones. The learning is based on acquiring explained knowledges and reflected in the
class, where students have the chance to debate principles, theories and concepts that comprise both humanized and
natural spaces. The learning process is based on a structured organization of tasks from the analysis and group
discussion and referenced reading of texts and bibliographic research on physical and human geography in libraries,
preparation of analytic charts and writing texts. Students are evaluated by practical work developed, and the accuracy
of the respective presentation, in addition to a writing test. Students are evaluated by the practical work developed, and
the accuracy of the respective presentation, in addition to a writing test. The evaluation is continuous and takes into
account the quality of information, the path and participation.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular incide sobre o conhecimento relativo à dimensão física e humana da geografia, desenvolvendose
aspetos relacionados com o espaço e o meio ambiente, enquadrando o papel das ações do homem, seus impactos e
modificações sistémicas provocadas pela humanização de territórios e paisagens. As estruturas ecológicas e os
sistemas ambientais implicam metodologias integradas que traduzam – em mapas e modelos – as características
predominantes dos contextos naturais e artificiais. Neste sentido, os métodos adotados assentam em sessões teóricas
em que são apresentados, pelo docente, estudos de caso que possibilitem estabelecer um quadro comparativo de
referências que – partindo de abordagens iniciais muito exploratórias  conduzam o estudante à apreensão do sentido
disciplinar da geografia. Nas sessões de exposição teórica de matérias revisitase o saber conformador dos âmbitos da
geografia física, aprofundandoos – clima, condições ambientais, relevo, topografia, morfologia, layers orográficos,
sistemas naturais, estruturas ecológicas, elementos vegetais, ciclos de erosão. Referenciando estas matérias, o
estudante é conduzido para assuntos que o incentivam a articular e cruzar dados e informações fornecidas que lhe
permitam reconhecer e compreender enquadramentos alargados sobre os diferentes tipos de espaços humanizados –
urbanos, agrícolas, industriais – aprendendo a ler o território nas suas múltiplas perspetivas e processos de
conformação. O ensino assenta na discussão fundamentada de conhecimentos ao nível do pensamento sobre
população humana, controlo ecológico e crescimento da população, pressões sobre os ecossistemas, recursos –
exploração, manutenção, substituição – e planificação espacial. Ao estudante é fornecida bibliografia diversa (textos,
artigos, capítulos de livros), para que aprofunde a sua aprendizagem e consiga estabelecer nexos programáticos para
assuntos que entenda necessário investigar com maior rigor ao longo do seu percurso formativo. A aferição da
aquisição de conhecimentos concretizase em dois momentos muito específicos de avaliação, em que o estudante é
confrontado com a realização de um trabalho prático, e da respetiva apresentação, e a realização de um teste escrito
em que deve responder às questões indicadas, articulando conteúdos, autores e referências. A performance formativa
do estudante é também validada em outros momentos que confirmem o respetivo envolvimento e compromisso para
com a unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course focuses on the knowledge regarding the physical dimension and human geography, developing aspects
related to space and environment, framing the role of man's actions and their impacts and systemic changes caused by
humanization of the territories and landscapes. The ecological structures and environmental systems involve
integrated methodologies that translate  in maps and models  the predominant characteristics of the natural and
artificial contexts. In this sense, the methods adopted are based on theoretical sessions in which the teacher presents
case studies that allow to establish a comparative table of references  starting from very early exploratory approaches
 leading to the development of the student disciplinary sense of geography. In the theoretical sessions, knowledge of
the fields of physical geography, is deepened  climate, environmental conditions, terrain, topography, morphology,
terrain layers, natural systems, ecological structures, vegetal elements and erosion cycles. Referencing these
materials, the student is led to issues that encourage them to articulate and cross data and provided information,
enabling them to recognize and understand extended frameworks about different types of humanized spaces  urban,
agricultural, industrial learning to read in the territory in its multiple perspectives and formation processes.
Teaching is based on reasoned discussion of knowledge at the level of thought about human population, ecological
control and population growth, pressures on ecosystems, resources – exploitation, maintenance, replacement  and
spatial planning.
The student is provided with diverse literature (texts, articles, book chapters), to deepen their learning and to establish
connections between programmatic issues that he deems necessary to investigate more rigorously throughout their
training. Evaluating the acquisition of knowledge manifests itself in two very specific moments when the student is
confronted with the realization of a practical work, and its respective presentation, and completion of a written test
where he should answer the questions listed, articulating contents, authors, and references. The formative
performance of the student is also evaluated in other moments to confirm the respective involvement and commitment
to the course.
6.2.1.9. Bibliografia principal:

De Bolós, María (Dir.). 1992. Manual de ciência del paisaje. Teoría, métodos y aplicaciones. Barcelona. Masson, S.A.
Cabral, F.C. (1993). Fundamentos da arquitectura paisagista. Lisboa. Instituto de Conservação da Natureza.
Lopes de Brito, J. Dos Santos (1997). A protecção do ambiente e os planos regionais de ordenamento do território.
Coimbra. Almedina
Magalhães, M.Raposo (1992). Estrutura verde urbana. Conceitos, normativa e aplicação à zona periurbana de Lisboa.
Instituto Superior de Agronomia
Telles, G. Ribeiro (1994). Paisagem Global. Um conceito para o futuro. Lisboa. In Iniciativa nº especial, Abril/1994.
Varios Autores. (2001). Gestión sostenible de paisajes rurales. Técnicas e ingeniería. Madrid. Fundación Alonso Martín
Escudero.
Ribeiro, Orlando (1991). Opúsculos Geográficos (Colecção de 5 volumes). Ed. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.
Strahler, Arthur N. (1986). Geografia Física. Ed. OMEGA, Barcelona

Mapa IX  A28 Tecnologias da Construção
6.2.1.1. Unidade curricular:
A28 Tecnologias da Construção
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Francisco António Machado dos Santos  3 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Facultar ao estudante conhecimentos nos domínios da construção da envolvente dos edifícios, paredes e coberturas.
 Considerar a evolução das técnicas e materiais utilizados na construção destes elementos, bem como o seu
desempenho térmicohigrométrico.
 Sensibilizar o discente para a necessidade do estudo dos materiais a utilizar, nomeadamente quando à durabilidade,
resistência mecânica, resistência ao fogo, compatibilidade química, compatibilidade de deformação.
 Desenvolver no discente a importância da correcta escolha de materias e técnicas na prevenção de patologias
construtivas.
 Desenvolver competências para aplicação dos conhecimentos adquiridos no projecto de arquitectura.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To provide the student with knowledge in the construction of the buildings’ surrounding areas, walls and roofs.
 To consider the evolution of techniques and materials used in the construction of these elements, as well as its
thermalhygrometric performance.
 To sensitize the students to the study need of the materials to use, such as their durability, strength, fire resistance,
chemical compatibility, compatibility of deformation.
 To develop in the students the importance of the correct choice of materials and techniques in the prevention of
constructive pathologies.
 To develop skills for application in the architectural design studio of the knowledge acquired.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Paredes exteriores simples:
Revestimento exterior com isolamento térmico (ETIC);
Revestimento exterior em sistema de fachada ventilada;
Ligação de paredes simples com pavimentos, coberturas e caixilharias.
2 Paredes exteriores duplas:
Isolamento térmico na caixadear;Isolamento térmico interior;
Ligação de paredes duplas com pavimentos, coberturas e caixilharias.
3 Coberturas inclinadas:
Desenho de coberturas com águas de igual pendente;
Desenho de coberturas com águas de pendentes diferentes;
Subtelhas, mantas de impermeabilização, barreiras pára vapor, isolamento térmico, ventilação;

Ligação de coberturas inclinadas com beirais, platibandas, chaminés, etc.
4 Coberturas planas:
Drenagem, camadas de forma e pendentes;
Isolamento térmico e impermeabilização;
Ligação de coberturas planas com beirais, platibandas, chaminés, etc.
6.2.1.5. Syllabus:
1  Simple external walls: exterior cladding with thermal insulation; exterior cladding in a ventilated façade system;
connecting plain walls with floors, roofs and window frames.
2  Exterior doublewall: thermal insulation in hollow wall; interior thermal insulation; Binding of doublewall with floors,
roofs and window frames.
3  Sloping covers: drawing of roofs with equal slope waters; drawing of roofs with unlike slope waters; underroofing,
waterproofing blanket, steam barrier, thermal insulation, ventilation; connecting pitched roofs with eaves, platbands,
chimneys, etc..
4  Flat roofs: drainage, pending and shape layers; thermal insulation and waterproofing; connecting flat roofs with
eaves, platbands, chimneys, etc.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular incide sobre áreas da envolvente dos edifícios, paredes e coberturas, nomeadamente quanto ao
seu desempenho térmicohigrométrico, durabilidade, resistência mecânica, resistência ao fogo, compatibilidade
química e compatibilidade de deformação de modo a desenvolverem técnicas de construção adequadas a cada
edifício. Os objetivos definidos contemplam a aplicação, no desenvolvimento do projeto, de soluções construtivas de
modo a que se obtenha um desempenho eficaz em todas as vertentes da edificação, promovendo a salubridade e o
conforto dos espaços. Incentivase que o estudante adquira conhecimentos próprios dos processos de construção. A
validação dos conteúdos programáticos relativamente ao enquadramento dos objetivos verificase na correlação
existente entre os sistemas, técnicas e tecnologias da construção inerentes a ambos, que se ancoram em abordagens
interdependentes.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The curricular unit focuses on the surrounding areas of the buildings, walls and roofs, especially in what their thermal
hygrometric performance is concerned, durability, mechanical toughness, fire resistance, chemical compatibility, and
compatibility of deformation, in order to develop the appropriate building techniques to each building. The goals set
contemplate the application, along the architectural design studio development, of constructive solutions in order to
obtain the effective performance in all aspects of the building, thus promoting the health and comfort of spaces. It is
also encouraged that the student acquires knowledge of construction processes by his own. The validation of the
syllabus in the framework of the objectives there is verified in the correlation between the construction systems,
techniques and technologies inherent to both, and anchored in interdependent approaches.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos aplicados apoiamse na exposição teórica sobre os fundamentos científicos e técnicos das diversas áreas
da unidade curricular, na realização de trabalhos práticos, desenvolvendo diversas técnicas de construção, em que
parte é desenvolvido e acompanhado em aula e outra parte em períodos não presenciais. Procedese à análise crítica
de diversas soluções desenvolvidas nos trabalhos práticos com vista à otimização de técnicas construtivas. Realizam
se visitas a obras em execução, para além da recolha de dados sobre as técnicas construtivas aplicadas –
comparandoas com as preconizadas em aulas. Em todos os momentos letivos é estabelecida a ligação transversal
com as disciplinas de projeto e tecnológicas. A avaliação é efetuada em dois momentos, uma a meio e outra no final do
semestre, com recurso a valoração qualitativa dos trabalhos desenvolvidos, do dinamismo e da participação nas aulas,
e valoração quantitativa de provas escrita individuais.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The selected methodology is based on the theoretical exposition of the scientific and technical aspects of several areas
of the curricular unit, in practical work completion, developing diverse construction techniques, in which part is
developed and monitored in class, and part is accomplished during noncontact periods. It is performed the critical
analysis of various solutions developed within the practical works aiming at the optimization of construction
techniques. Study visits to ongoing works are carried out, in addition to the data collecting on the construction
techniques applied  comparing them with those outlined in class. At all times a transversal connection is established
with the technological curricular units and the architectural design studio unit The evaluation is accomplished in two
moments, using qualitative assessment of the work performed, the dynamism and participation in class, and
quantitative assessment of individual written tests.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular visa dotar o estudante de conhecimentos técnicos e tecnológicos de largo espectro no que diz
respeito à construção em geral, respetivos sistemas, redes, elementos e componentes da edificação, processos e
procedimentos. Neste sentido, a metodologia de ensino dividese nas seguintes vertentes: abordagem teóricoprática
apoiada em duas componentes, uma sustentada na aprendizagem decorrente dos conhecimentos a partir da

informação fornecida nas aulas teóricas e outra, imediatamente consecutiva, sustentada na aprendizagem decorrente
da execução de exercícios e trabalhos práticos de aplicação dos conhecimentos no desenvolvimento de projeto;
promoção de uma participação interventiva dos alunos nas aulas quer na exposição teórica das matérias quer na
resolução de exercícios e execução de trabalhos práticos. Os trabalhos práticos serão executados em período não
presencial com o intuito de motivar nos alunos à pesquisa, análise e interpretação de soluções, sendo apresentados e
discutidos nas aulas, permitindo assim a formação de uma sensibilidade nestas matérias; realização de visitas de
estudo a edifícios em construção e visualização nas aulas de técnicas de construção práticas, promovendo a análise
comparativa entre as diversas soluções. Estes e outros métodos convergem para a fase de conformação da solução
arquitetónica, ao nível das respetivas lógicas construtivas, detalhe e consequente pormenorização. Dado o carácter
técnico da Unidade, os temas selecionados para a prossecução dos objetivos foram designados em conformidade com
os procedimentos convencionais da sua execução prática, onde entroncam metodologias operativas muito objetivas e
estruturadas a partir da experimentação e confirmação de especificações técnicas que consubstanciam o âmbito
tectónico do projeto de arquitetura. Para o efeito são disponibilizadas referências que remetem para obras
consideradas relevantes. Os projetos explicados enriquecem a aprendizagem do estudante, contribuindo para que o
mesmo construa diretrizes próprias do desenho construtivo, definindo  fundamentando  os detalhes da sua solução
arquitetónica. Estas referências constituem também um guião orientador de possíveis pesquisas que o estudante pode
levar a cabo no sentido de investigar temáticas  primeiramente de forma exploratória, posteriormente de forma
estruturada  que pretenda aprofundar na âmbito da unidade curricular. Assim, o estudante pode completar os
objetivos de aprendizagem da unidade curricular com perspetivas pessoais que entenda úteis para o enriquecimento
do seu conhecimento sobre as matérias ministradas. A unidade curricular decorre segundo escalas sequenciadas cada
vez com mais pormenorização e graus de informação crescente, que implicam maior rigor e precisão na aproximação
às problemáticas da construção.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit aims to provide the student with broad spectrum technical and technological knowledge with
respect to general construction, its systems, networks, building elements and components, processes and procedures.
In this sense, the teaching methodology is divided into the following sections: Theoretical and practical approaches
supported by two components, one sustained in the knowledge resulting from the information provided in lectures, and
another immediately consecutive, deriving from the execution of exercises and practical work and the input of
knowledge in the architectural design studio development, promoting an interventional participation of students in
class, either lecturing or in the resolution of practical exercises concerning their case study. The project will be
proposed for resolution in noncontact periods, aiming at instilling students with analysis and interpretation of results,
afterwards presented in class, and thus allowing the training of sensitivity in these matters; carrying out study visits to
buildings under construction and visualization in class of practical constructive solutions, providing a comparative
analysis between the various solutions. These and other methods converge with the phase for the architectural
solution formation, at their respective constructive detail and consequent detail levels. Given the technical nature of
this curricular unit, the topics selected for pursuing the objectives were chosen in accordance with the standard
procedures of their practical implementation, operational methodologies, where there are incorporated methodologies,
which are very objective and structured from the experiment and confirmation of technical specifications that embody
the tectonic scope of the architectural design studio. For this purpose references that refer to works considered
relevant are at disposal. Explained projects enrich the student´s learning, contributing to his production of constructive
technical drawing guidelines, and thus setting  reasonably  the architectural details of his solution. These references
are also a script advisor of possible research that the student can carry out to examine themes  first in an exploratory
way, and later in a structured way  wishing to deepen the scope of the curricular unit. Thus, the student can complete
the learning objectives of the curricular unit with personal perspectives, which he deems useful for the enrichment of
his personal knowledge on the subjects taught. The curricular unit runs following sequenced scales with increasing
degrees of detail and information increasing, which imply a greater accuracy and precision in the approach to the
construction issues.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
HENRIQUES, Fernando M. A.  Humidade em paredes. 3ª ed. Lisboa : LNEC, 2001. Cota na BDC: 699.82 / H449h
ESCALERAS, PAREDES Y EXTERIORES DE HORMIGON  Barcelona : Blume, cop. 1967. Cota na BDC: 693.5 / E72
LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL  Paredes de edifícios.  Reimp.  Lisboa : LNEC, 1988. Cota na BDC:
692.2 / P 249
BLACKBURN, Graham  Pavimentos, paredes e tectos. Mem Martins : CETOP, [199]. Cota na BDC: 692 / B 562 p
ALVES, Sérgio  Paredes exteriores de edifícios em pano simples. Lisboa [etc.] : Lidel, cop. 2003. Cota na BDC: 692.2 /
A477p
ELEMENTOS DE CONSTRUCÃO. Mem Martins : CETOP, [1989?]. Cota na BDC: 691 / E39
PARICIO, Ignacio  Las cubiertas de chapa.  Barcelona : Bisagra, 1998. Cota na BDC: 692.4 / P258c
PUNTOS COMES, Ricardo  Tratado practico de cubiertas. Barcelona : Editores técnicos asociados, 1982. Cota na BDC:
692.4 / P 984 t
BARRY, Robin  The construction of buildings . 4ª ed.  Oxford [etc.] : Blackwell, cop. 1992. Cota na BDC: 692 / B 288 c /
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Mapa IX  A29 Instalações Hidráulicas
6.2.1.1. Unidade curricular:
A29 Instalações Hidráulicas
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Francisco António Machado dos Santos  2 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Facultar ao estudante conhecimentos no domínio da instalação e equipamentos de águas e esgotos, redes de
combate a incêndios, aquecimento central, ventilação, ar condicionado e redes de abastecimento de gás.
 Desenvolver competências no domínio do projecto de redes de abastecimento de água e de drenagem de águas
residuais; análise e interpretação do enquadramento legal.
 Prevenir o discente para a importância e abrangência das várias entidades envolvidas nos projectos de infra
estruturas.
 Sensibilizar o estudante para a interdisciplinaridade dos vários projectos de infraestruturas dos edifícios;
reconhecendo a importância de uma compatibilização adequada com o projecto de Arquitectura.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To provide the student with knowledge in installation of water and sewage networks, firefighting, heating, ventilation,
air conditioning and gas supply networks equipments.
 To develop skills in water supply and sewerage networks projects, as well as analysis and interpretation of the legal
framework.
 To prevent the student to the importance and scope of the various entities involved in infrastructure projects.
 To sensitize students to the interdisciplinary nature of various infrastructure projects in buildings, recognizing the
importance of proper compliance with the proposed architectural design studio.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Abastecimento de água:
Concepção e dimensionamento de redes de abastecimento de água;
Redes de abastecimento de água potável;
Redes de abastecimento de água não potável para fins industriais e de combate a incêndios.
2 Drenagem de águas residuais domésticas:
Princípios de funcionamento das redes de drenagem de esgotos domésticos;
Concepção e dimensionamento das redes interiores de edifícios.
3 Drenagem de águas residuais pluviais:
Princípios de funcionamento das redes de drenagem de águas pluviais;
Cálculo de caudais de drenagem;
Concepção e dimensionamento das redes.
4 Redes de combate a incêndios
Redes de incêndios armadas;
Redes de extinção automática.
5 Aquecimento, ventilação e ar condicionado:
Princípios de funcionamento;
Implicações destas instalações no projecto do edifício.
6 Redes de abastecimento de gás:
Abastecimento através de depósitos;
Abastecimento da rede geral;
Instalação das redes e ventilação dos compartimentos com aparelhos de queima.
6.2.1.5. Syllabus:
1 – Water supply: conception and dimensioning of water supply systems; clean water supply systems; nonpotable
water supply systems for industrial and fire fighting purposes.
2  Drainage of domestic wastewater: operating principles of domestic sewage drainage; conception and dimensioning
of inside buildings systems.
3  Drainage of sewage rainwater: operating principles of sewage rainwater drainage; calculating drainage flow;
conception and dimensioning of systems.
4  Fire fighting systems: armed/ equipped fire fighting systems; automatic extinction systems.
5  Heating, ventilation and air conditioning: operating principles; Implications of these facilities in the building project.

6  Gas supply systems: supply through deposits; general supply network; setting up of networks and compartments
ventilation with burning appliances.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos da Unidade Curricular pretendem constituir corpo de conhecimento especifico para os termos, noções e
procedimentos nas áreas da instalação e equipamentos de redes de distribuição de água, redes de drenagem de águas
residuais domésticas, redes de drenagem de águas residuais pluviais, redes de extinção de incêndios, redes de
abastecimento de gás, sistemas de aquecimento, ventilação de espaços e ar condicionado em edifícios, instalação de
equipamentos em cozinhas e lavandarias industriais, de modo desenvolver competências na definição da instalação de
equipamentos e previsão das implicações destas infraestruturas no desenvolvimento e implementação do projeto.
Dado o carácter técnico da Unidade, os temas seleccionados para a prossecução dos objectivos foram designados em
conformidade com os procedimentos convencionais da sua execução prática.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents of the Curricular Unit meant to constitute the body of knowledge specific to the terms, concepts and
procedures in the areas of installation and network equipment for water distribution, drainage networks of domestic
wastewater networks, sewerage drainage, networks extinction fire, gas supply networks, heating, ventilation and air
conditioning spaces in buildings, equipment installation in industrial kitchens and laundries. The objective of the
contents is to develop skills in defining the installation of equipment and forecast implications of these infrastructures
in developing and implementation of the architectural design. Given the technical nature of the unit, the topics selected
for pursuing the objectives were chosen in accordance with the standard procedures of practical conventions.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos aplicados apoiamse em diversas vertentes letivas diferenciadas, com a seguinte sequência:
1 Exposição teórica sobre os fundamentos científicos e técnicos das diversas áreas da UC;
2 Execução de trabalhos práticos em todas as áreas da unidade curricular desenvolvendo projetos aplicados a casos
reais, sendo parte desenvolvida e acompanhada nas aulas e parte desenvolvida em períodos não presenciais;
3 Análise crítica das diversas soluções desenvolvidas nos trabalhos práticos com vista à otimização do projeto;
4 Visitas a obras em execução, recolha de dados sobre as soluções de projeto aí aplicadas e comparação destas com
as preconizadas nas aulas.
A avaliação é efetuada em dois momentos, uma a meio e outra no final do semestre, com recurso a valoração
qualitativa dos trabalhos desenvolvidos, do dinamismo e da participação nas aulas, e valoração quantitativa de provas
escrita individuais.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The applied methods rely on several different llective strands with the following sequence:
1  Lectures on the scientific and technical aspects of the various designated areas;
2  Execution of practical work in all areas of the course developing projects applied to real cases. This will be partly
developed in the classroom, but is supposed to be continued after the lecture period.
3  Critical analysis of various solutions developed in practical work towards design optimization;
4  Visits to works in progress, collecting data on design solutions applied and then compared with the solutions
recommended at the classes.
The evaluation is done in two stages, one in the middle and another at the end of the semester, using qualitative
assessment of the work performed, the dynamism and participation in class, and quantitative assessment of individual
written tests.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Para além dos conteúdos programáticos expostos procurarseá incentivar a capacidade crítica do discente, facilitando
o processo de construção do conhecimento e o desenvolvimento da responsabilidade do arquiteto na persecução dos
seus projetos.
A adequação das metodologias de ensino encontrase implicita no aprofundamento da sua caracterização e
consequente aplicação, de acordo com as vertentes enumeradas no ponto anterior:
1. Abordagem teóricoprática apoiada em duas componentes, uma sustentada na aprendizagem decorrente dos
conhecimentos a partir da informação fornecida nas aulas teóricas e outra, imediatamente consecutiva, sustentada na
aprendizagem decorrente da execução de exercícios e trabalhos práticos de aplicação dos conhecimentos, com
especial ênfase na execução de projetos aplicados a um caso real;
2. Promoção de uma participação interventiva dos alunos nas aulas quer na exposição teórica das matérias quer na
resolução de exercícios e execução de trabalhos práticos. Os trabalhos práticos serão executados em período não
presencial com o intuito de motivar nos alunos à pesquisa, análise e interpretação de soluções, sendo apresentados e
discutidos nas aulas, permitindo assim a formação de uma sensibilidade nestas matérias;
3. Realização de visitas a obras em execução, recolha de dados sobre as soluções de projeto aí aplicadas e
comparação destas com as preconizadas nas aulas, promovendo a análise comparativa entre as diversas soluções e a
capacidade de selecção das resposta de execução mais adequadas;
4. Avaliação efetuada em dois momentos, uma a meio e outra no final do semestre, com recurso a valoração qualitativa
dos trabalhos desenvolvidos, do dinamismo e da participação nas aulas, e valoração quantitativa de provas escrita
individual que pretendem a demonstração, por parte do aluno, da assimilação de conhecimentos e competências nas
áreas desta UC.
Em todos os momentos é expectável a ligação transversal desta Unidade com as restantes disciplinas do Semestre.

Será dado especial apoio à Unidade de Projecto, os estudantes serão incitados a verificar a compatibilização das suas
opões de Projecto com os conhecimentos adquiridos na presente Unidade.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In addition to the exposed contents, it will be encourage the critical capacity of students, facilitating the process of
knowledge construction and development of the architect's responsibility in pursuing its projects.
The adequacy of teaching methodologies is implicit in their characterization and consequent application, according the
information listed in the next paragraph:
1 Theoretical and practical approach supported by two components: a sustained knowledge resulting from the
information provided in the lectures and other immediately consecutive, through the execution of exercises and
practical application of knowledge, with particular emphasis on execution of projects applied to a real case;
2 Promoting a more active participation of students in class, either in the theoretical lectures and either in practical
lessons dedicated to problem solving and practical implementation. Practical work will also be performed in extra
lectures period, in order to motivate the students to research, analyze and interpret the solutions being their own
initiative, thus allowing the formation of a critical sensitivity in these matters;
3 Visits to works in progress, collecting data, and comparing the applied solutions with those outlined in the
classroom, will be fundamental in order to promote the capacity of comparing and select the more adequate response
to building execution;
4 Assessment will carried out in two stages, one at the middle and one at the end of the semester, using qualitative
assessment of the work performed, the dynamism and participation in class, and quantitative assessment of written
exams.
At all times is expected the connection between the rest of the semester’s units. It will be also provided a special
support to the Design Studio of the present semester, students will be encourage to verify the compatibility of their
project proposals with the knowledge acquired in this Unit.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Azevedo Netto  "Manual de Hidráulica”, Ed. Edgard Blucher
Armando Lencastre  "Hidráulica Geral”, Ed. Autor
J. Novais Barbosa  "Mecânica dos Fluidos e Hidráulica Geral”, Ed. Porto Editora
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WATER SUPPLY AND DRAINAGE FOR BUILDINGS, Porto 1993. Porto : Secção de
Construções Civis, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 1993. Cota na BDC: 628 / I 48
ENGIDROESTUDOS DE ENGENHARIA  Manual de tecnologias de saneamento básico apropriadas a pequenos
aglomerados. [S. l.] : Direcção Geral da Qualidade do Ambiente, 19881989. Cota na BDC: 628 / M 251
HALL, F.  Manual de redes de águas e de esgotos : instalação e conservação. 2ª ed.  Mem Martins : CETOP, [19?].
Cota na BDC: 628 / H 184 m
CORREIA, M. Santos  Captação, abastecimento de águas e esgotos. Coimbra : Almedina, 1980.  Cota na BDC: 628 / C
847 c
CURSO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LA EDIFICACION. Madrid : Colegio Oficial de Arquitectos, cop.
1984. Cota na BDC: 699.81 / C 986

Mapa IX  A30 Arquitetura Ecológica
6.2.1.1. Unidade curricular:
A30 Arquitetura Ecológica
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Isabel Lima Pacheco  3 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Facultar ao estudante, o conhecimento dos factores determinantes para um projecto ser considerado ecológico e
sustentável.
 Conceber a arquitectura em função do meio físico com o fim de lograr uma melhor gestão dos recursos e das
potencialidades dos lugares.
 Facultar ao estudante a capacidade de gerir as características micro e macro climáticas de uma determinada
implantação em virtude da eficiência energética da construção.
 Ter em consideração as características e os mecanismos necessários a implementar num edifício ou na sua
envolvente, para uma maior eficiência energética.

 Desenvolver competências para a aplicação dos conhecimentos adquiridos, em futuros projectos mais integrados e
em equilíbrio com o meio ambiente.
 Sensibilizar o estudante para o impacto dos diferentes componentes arquitectónicos, urbanísticos e paisagísticos, no
ambiente.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To provide the student with knowledge of the conditions for an architectural design studio to be considered ecological
and sustainable.
 To design the architecture considering its physical environment, in order to achieve a better management of
resources and potentialities of the places.
 To provide the student with the ability to manage the micro and macro climatic characteristics of a particular structure
due to the energy efficiency of the building.
 To take into consideration the characteristics and mechanisms necessary to implement in a building or its
surroundings for a greater energy efficiency.
 To develop skills for application in future and more integrated architectural design studio, in equilibrium with the
environment.
 To sensitize students to the impact of different architectural, urban and landscaped components in the environment.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Bloco I:
1 Ecologia e sustentabilidade. Conceitos. Construção ecológica. Construção sustentável.
2 O imperativo de desenho ecológico. Determinantes constantes na evolução da estética ecológica.
Bloco II:
3 O desenho solar passivo e o desenho ecológico.
4 O edifício ecológico.
Bloco III
5 Meio ambiente, Conforto, Saúde.
6 Materiais ecológicos. Técnicas/tecnologias sustentáveis.
Bloco IV:
7 Arquitectura solar em diferentes regiões.
8 Arquitectura ecológica. Estudos de Caso.
Bloco V:
9 Ecologia urbana
10 Ecoprojetos e Ecoiniciativas
6.2.1.5. Syllabus:
Block I:
1  Ecology and sustainability. Concepts. Green building. Sustainable construction.
2  The imperative of ecological architectural drawing. Determinants present in the evolution of ecological aesthetics.
Block II:
3  The passive and solar architectural drawing and the ecological drawing.
4  The green building.
Block III
5  Environment, Comfort, Health
6  Ecofriendly materials. Sustainable Techniques and technologies.
Block IV:
7  Solar architecture in different regions.
8  Ecological Architecture. Case Studies.
Block V:
9  Urban Ecology
10 – Ecoarchitectural design studio and Ecoinitiatives
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos definidos pressupõem a sistematização de informação mais adequada à compreensão dos princípios
estabelecidos para a constituição de uma existência sustentável e dos factores determinantes na evolução da estética
ecológica. Estão relacionados de forma progressiva com: Análise e desenvolvimento de sistemas conceptuais e

construtivos de matriz ecológica; Casos de estudo de projectos e obras edificadas com componente ecológica e
sustentável; Contributo do arquitecto e da arquitectura para o paradigma do desenvolvimento local sustentável.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents defined presume the systematization of information best suited to the understanding of the principles laid
down for the establishment of a sustainable existence and determinant factors in the ecological aesthetics evolution.
These are progressively associated with: Analysis and development of conceptual and constructive systems with an
ecological configuration; Case studies of projects and buildings made with a green and sustainable component;
Contribution of the architect and architecture to the paradigm of sustainable local development.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O programa será ministrado em regime de aulas teóricopráticas. Cada tema constará de uma parte teórica exposta na
aula, acompanhada de estudos de caso como suporte e exemplo, e de uma parte prática, de trabalho individual, ou em
grupo, sobre a matéria. O trabalho exterior às aulas de contacto docente será a continuação do trabalho desenvolvido
na aula e completará os conteúdos programáticos da UC. Cada bloco temático terá associado uma aula de aplicação
de conteúdos.
As horas de contacto desenvolvemse num âmbito teóricoprático, por apresentação de casos de estudo e pela
realização de trabalhos práticos e de investigação.
A consulta da bibliografia e aquisição de conhecimentos exteriores às aulas de contacto são fundamentais, visto
contribuírem para uma participação activa, o que possibilitará maior reflexão e consequente aquisição de
competências.
A avaliação será realizada ao longo do semestre, considerando os trabalhos apresentados e a participação do
estudante.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The program will be administered under a theoretical and practical system. Each issue will consist of a theoretical part
exposed in class, accompanied by case studies as support and example, and a practical part, working individually or in
groups, on the subject matter. The external work will be continuation of the accompanied work done in class and will
complete the syllabus of the course. Each thematic group will be associated with a content application class.
The contact hours progress in a theoretical and practical framework, presentation of case studies and by the execution
of practical and research works.
Reading the books listed in the Bibliography and acquisition of knowledge outside the contact classes are essential,
since they contribute to a more active participation, which will allow greater reflection and consequently, a growing set
of skills.
Evaluation will be conducted throughout the semester, taking into consideration: the papers presented and student
participation.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Para atingir os objectivos estabelecidos na UC, delimitase um enquadramento cognitivo integrado, mediante a
experimentação e a análise, com a apreensão da fundamentação teórica, associada a cada fase dos 5 blocos
temáticos. As aulas teóricopráticas, assumem três fases de concretização: uma fase de análise do corpo teórico; uma
fase de experimentação dos princípios dados; e uma fase comunicativa e expositiva dos resultados. A metodologia de
ensino associada a cada objetivo, estabelecese segundo cinco momentos:
1) Abordagem ao conceito. Abordagem a uma extensa terminologia que pretende desenvolver no estudante, uma
análise crítica e sintética das determinantes e dos imperativos da evolução do conceito e suas constantes
reinterpretações (resposta ao Obj.1).
2) Análise dos factores determinantes do meio  macro e micro escala como diretrizes do projeto ecológico. Meio
ambiente natural, ações climáticas, meio ambiente social, sustentabilidade do sistema, meio ambiente cultural, escala
local dos factores tipológicos e construtivos. No domínio experimental, o estudante estabelece uma série de
determinantes (programáticas, funcionais, ambientais e materiais), que deve gerir no projeto de um módulo ecológico
(resposta aos Objs.2 e 3).
3) A definição e caracterização. O projeto ecológico impõese como uma forma de “especificidade geral” no âmbito de
reflexão global e sintética de um conjunto de elementos e ações que interatuam em diferentes momentos. O estudante
reconhece os factores (culturais, sociais e ambientais) assim como as estratégias (aquecimento, arrefecimento,
iluminação, gestão de recursos, gestão de resíduos, impactos), os métodos (reciclar, reutilizar, reduzir, reabilitar,
reinterpretar) e as consequências dos diferentes ciclos (analise, avaliação e definição), como domínios que influenciam
e definem o projeto ecológico (resposta aos Objs.4 e 5).
4) Aplicações e estratégias. Procurase dotar o estudante de instrumentos de análise e verificação da teoria, aplicada a
projetos nacionais e internacionais. O estudante avalia criticamente diferentes estratégias de abordagem e
determinados factores influentes do projeto ecológico (resposta ao Obj.5).
5) Arquitetura ecológica à escala urbana: o “ecourbanismo”. Procurase que o estudante reconheça e identifique o
conjunto de condicionantes e indicadores que caracterizam o grau de conforto, associado ao tecido urbano e ao
ambiente, estabelecendo parâmetros de análise, à macro e à micro escala. No domínio experimental e prático, cada
estudante apresenta ecoiniciativas que possam adequarse à escala urbana (resposta aos Objs.4 e 6).
A cada momento de aplicação teóricoprática corresponde um momento de avaliação que se transfere de forma
proporcional na avaliação contínua da UC. A metodologia de ensino implica a participação ativa do estudante e a
exploração dos princípios aplicados nas aulas, materializados no trabalho final, que contribui para o desenvolvimento
de competências (resposta ao obj.5).
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

To achieve the goals set in the course, it is defined an integrated cognitive framework through experimentation and
analysis, with the acquisition of theoretical substantiation, associated with each stage of the 5 thematic blocks. The
theoretical and practical lessons, assume three stages of development: an analysis phase of the theoretical structure;
trial periods for the principles defined, and a communicative and expository phase for the results. The teaching
methodology associated with each goal is established according five moments:
1) Approach to the concept. Approach to an extensive terminology that aims to make the student develop a critical and
summary analysis of the determinants and the imperatives of the evolution of the concept and its constant
reinterpretations.
2) Analysis of the determinant factors of the medium  macro and micro scale as guidelines of the ecological project.
Natural environment, climate action, social environment, system sustainability, cultural environment, local scale of
typological and constructive factors. In the experimental domain, the student establishes a number of determinants
(programmatic, functional, environmental and material), which he shall manage in the design of an ecological module.
3) Definition and characterization. The ecological project imposes as a form of "overall specificity" under a global and
synthetic reflection of a set of elements and actions that interact at different times. The student recognizes the factors
(cultural, social and environmental) as well as strategies (heating, cooling, lighting, resource management, waste
management, impacts), methods (recycle, reuse, reduce, rehabilitate, reinterpret) and consequences the different
cycles (analysis, evaluation and definition), as areas that influence and define the ecological project.
4) Applications and strategies. Attempts to provide students with tools for analysis and verification of theory, applied to
national and international projects. The student evaluates critically different approach strategies and certain influential
factors of ecological design.
5) Ecological architecture on an urban scale: the "ecourbanism." It seeks to make the student to recognize and identify
the set of conditions and indicators that characterize the degree of comfort associated with the urban fabric and
environment, establishing parameters of analysis, both macro and micro scale. In the experimental and practical field,
each student presents ecoinitiatives that can adapt to the urban scale.
Every moment of theoretical and practical application corresponds to an evaluation moment that moves
proportionately in the continuous evaluation of the course. The teaching methodology involves the active participation
of the student and exploration of the principles applied in class, materialized in the final work, which contributes to the
development of skills.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
CAMOUS, Roger ; WATSON, Donald  El habitat bioclimático : de la concepción a la construcción. Barcelona : Gustavo
Gili, cop. 1986. ISBN 9688870226. Cota na BDC: 72 : 502 / C 192 h
EDWARDS, Brian  O guia básico para a sustentabilidade. Barcelona : Gustavo Gili, cop. 2008. ISBN 9788425223266.
Cota na BDC: 72 : 502 / E 26 g
Energy Research Group  Un Vitruvio ecológico: Principios y práctica del proyecto arquitectónico sostenible
(Arquitectura&diseño&ecolog): Gustavo Gili, 2007
GAUZINMULLLER, Dominique  Arquitectura ecológica 29 ejemplos europeos : Gustavo Gili, 2003
LAMBERTS, Roberto ; DUTRA, Luciano ; PEREIRA, Fernando Oscar Ruttkay  Eficiência energética na arquitectura. São
Paulo : PW, 1997. ISBN 8586759015. Cota na BDC: 72 : 502 / L 223 e
MORPURGO, Gaddo, ed. lit.  Rwanda : tradition and innovation in vegetable fibres design. Venice : Iuav University,
[2010?]. ISBN 9788887697452. Cota na BDC: 691 / R 951

Mapa IX  A31 Projeto  Integrado
6.2.1.1. Unidade curricular:
A31 Projeto  Integrado
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro António Fonseca Jorge  6 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Vitor Manuel Rosas da Silva  12 horas semanais
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Vitor Manuel Rosas da Silva  12 horas semanais
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Valorizar a experiência multidisciplinar na análise e definição de estratégias de abordagem a problemáticas
arquitectónicas e urbanas complexas.
 Desenvolver competências para participar em equipas de projecto, valorizando o trabalho em grupo, a coordenação
de recursos humanos, a planificação de projecto e o debate de ideias.
 Promover a participação activa de estudantes e docentes de outros ciclos de estudos, através da coordenação com
unidades curriculares complementares, no sentido de aumentar o espectro de análise e o âmbito das estratégias de
intervenção.
 Consolidar competências e metodologias de apresentação formal de projectos em actos públicos, valorizando
simultaneamente a capacidade de síntese, a clarificação do conceito, a morfologia proposta, a estrutura programática e
a imagem resultante.
 Entender o equipamento como peça de arquitectura que presta um serviço público, pela função que exerce e pela sua
assumpção como elemento de referência urbana, cultural e social.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Enhance the multidisciplinary experience in analysing and defining strategies to address the complex architectural
and urban issues.
 Develop skills to participate in project teams, valuing teamwork, coordination, human resources, project planning and
brainstorming.
 Promote the active participation of students and teachers in other courses of study, through coordination with
complementary courses to increase the spectrum analysis and the scope of intervention strategies.
 Consolidate skills and methodologies of formal presentations of projects to the public, simultaneously enhancing the
capacity for synthesis, the clarification of the concept, the morphology proposal, the structure of the program and the
resulting image.
 Understand the equipment as part of architecture that provides a public service, not only for the role it plays, but also
for its assumption as an urban, cultural and social reference.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1  Instrumentos de ordenamento e gestão do território;
2  A intervenção multidisciplinar e o papel coordenador da arquitectura;
3  O núcleo urbano atual: saturação e desertificação; concentração e dispersão;
4  O plano estratégico de intervenção;
5  O plano de pormenor: zonamento, reserva e articulação complementar.
6  O conceito de requalificação urbana: evolução do conceito e problemáticas atuais.
7  Estratégias para a revitalização urbana: evolução do conceito e problemáticas atuais  a administração pública à
figura do promotorinvestidor; o formato do concurso de Ideias.
8  Análise de intervenções de referência.
6.2.1.5. Syllabus:
1  Instruments for planning and land management;
2  The multidisciplinary intervention and the coordinating role of architecture;
3  The current urban core: saturation and desertification; concentration and dispersion;
4  The strategic intervention plan;
5  The detailed plan: zoning, reserve and complementary articulation;
6  The concept of urban renewal: evolution of the concept and current issues;
7  Strategies for urban renewal: evolution of the concept and current issues  from public administration to the
promoterinvestor figure; the format of the competition of ideas;
8  Analysis of benchmark interventions.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estipulados foram definidos de acordo com os temas mais relevantes para o desenvolvimento de
projecto em equipa, valorizando a experiência multidisciplinar, a organização de tarefas e a coordenação de recursos
humanos. A UC deverá constituirse como o cerne do semestre, articulando as restantes unidades curriculares.
Pretendese estimular o estudante para a introdução e controlo de um maior input de áreas científicas
complementares. Os conteúdos expostos procuram explorar a integração da intervenção com o território envolvente,
procurando ressaltar aspectos fundamentais da consolidação do tecido urbano e das suas implicações nas
respectivas dinâmicas sociais e culturais.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents stipulated were defined according to the most relevant topics for the development of a team assignment,
valuing the multidisciplinary experience, organization of tasks and coordination of human resources. The course
should establish itself as the core of the semester, coordinating the remaining courses. It is intended to stimulate the
student to the introduction and control of a greater input of complementary scientific areas. The contents exposed aim
to explore the integration of intervention with the surrounding territory, seeking to highlight key aspects of the
consolidation of the urban fabric and its implications for their social and cultural dynamics.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As competências são adquiridas através da implementação de metodologia de trabalho em equipas multidisciplinares,
coordenadas com as diversas unidades curriculares do semestre, que de forma convergente irão abordar uma
problemática específica e real de projecto.
As horas de contacto irão assumir a forma de atelier, onde cada equipa desenvolve com organização e planificação
próprias à problemática do exercício que lhe foi colocada, através do levantamento, análise, síntese e experimentação
em projecto, feita com base na informação tratada nas aulas teóricas, na investigação efectuada, nas visitas de estudo
organizadas e na experiência académica presente. O projecto deverá consolidar uma posição do grupo face às
temáticas abordadas, reflectindo no percurso de avaliação contínua toda a investigação e experimentação efectuadas.
A avaliação será feita através de 4 momentos, onde se verificará a aplicação das competências adquiridas no âmbito
do exercício de projecto a desenvolver.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Skills are acquired through the implementation of working methods in multidisciplinary teams, coordinated with the
various courses of the semester, which convergently will address real and specific project issues.
The contact hours will take the form of workshop where each team will develop, with its own organization and planning
correspondent to the problem of the exercise that was placed through the survey, analysis, synthesis and project
experimentation based on the information covered in the lectures, in research, in study visits and present academic
experience. The project should consolidate the group's position against the themes addressed, reflecting throughout
the continuous evaluation process all the research and experimentation undertaken.
The evaluation will be made in 4 moments, in which the application of the skills acquired in the exercise of the project
to develop will be verified.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos de ensino estabelecidos pretendem o desenvolvimento em equipa de um exercício prático de projecto de
um equipamento público, complementado pela apresentação de módulos teóricos articulados com os diversos temas
que a evolução gradual do trabalho vai suscitando.
As aulas de suporte teórico definem os conteúdos temáticos, e implicitamente, a sequência das fases de trabalho. Os
conteúdos são expostos e debatidos em turma, tendo como base a apresentação e análise de diferentes obras de
referência.
Mais do que dissertações sobre conhecimentos técnicos, as aulas teóricas procuram estimular nos alunos a
capacidade de analisar, reflectir, mas sobretudo aplicar em projecto os diferentes temas implícitos na definição de um
equipamento público – o enquadramento no território; a inserção urbana e espaço público, o papel de referência
cultural/simbólica no espaço colectivo; a especificidade do seu uso; a caracterização tectónica e técnica.
Em momentos pontuais, são ainda organizadas sessões multidisciplinares, em que outras Unidades Curriculares
participam no processo de estruturação do projecto, contribuindo com informação especializada e complementar.
Assegurando um apoio técnico permanente, o exercício prático será realizado por grupos de trabalho, tendo como
base os conteúdos teóricos estabelecidos para as diferentes fases de projecto. O desenvolvimento deste pretendese
completo e exaustivo – do território ao pormenor. Partindo da análise do contexto e das condicionantes gerais, é
estabelecido um percurso de trabalho que vai abordando questões sucessivamente mais concretas e específicas, à
medida que o desenho evolui na sua escala.
1 – Levantamento e análise das condicionantes – território, local, espaço público, programa, caracterização espacial e
construtiva/técnica.
2  Formulação da estratégia de intervenção: inserção urbana e espaço público; definição primária da volumetria e da
organização funcional (esc. 1:500).
3  Definição funcional, espacial e formal do edifício; materialidade, estrutura e infraestrutura (esc. 1:200).
4  Caracterização espacial e construtiva de um espaço representativo (esc. 1:50 e 1:10).
Apesar de propor um percurso tendencialmente linear, é admitido que qualquer momento de decisão particular possa
implicar contágios e adaptações nas fases precedentes do projecto.
Por outro lado, tanto o local de implantação como o programa são, no início, deliberadamente indefinidos, cabendo a
cada grupo decidir autonomamente, após debate interno, a forma como os irá manipular e integrar na sua estratégia
intervenção.
A metodologia empregue, mais que uma reflexão sobre o equipamento público, tem como objectivo a valorização de
processos de trabalho em equipa e multidisciplinares. O acto de projecto é um acto colectivo, estimulando a
participação crítica e argumentativa de um conjunto de individualidades (internas e externas) na procura de consensos
que permitam a articulação de propostas arquitectónicas coerentes.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The established teaching methods aim to the development of a practical team exercise of a public facility design,
complemented by the presentation of theoretical modules articulated with the various issues that will rise with the
gradual evolution of the assignment.
The theoretical support classes define the thematic content, and implicitly, the sequence of phases of work. The
contents are exposed and discussed in class, based on the presentation and analysis of different reference works.
More than dissertations on technical knowledge, the lectures seek to stimulate the students with the ability to analyse,
reflect, and above all, apply in the project the different themes hinted in the definition of a public facility  territory
setting; urban insertion and public space, the role of cultural/symbolic reference in the collective space, the specificity
of its use, tectonic characterization and technique.
In occasional moments, multidisciplinary sessions are also organized where other Curricular Units participate in the
project structuring process, contributing specialized and complementary information.
Ensuring a permanent technical support, the practical exercise will be carried out by work groups, based on the
theoretical contents established for the different phases of the project. The development of this exercise is intended to
be complete and exhaustive  from territory to detail. Based on the analysis of the context and the general constraints,
it is established a working path that will address successively more concrete and specific issues, as the design evolves
in its scale.
1  Survey and analysis of constraints  territory, local, public space, program, spatial and constructive/technique
characterization.
2  Formulation of the intervention strategy: urban integration and public space; primary definition of volumetric and
functional organization (scale: 1:500)
3  Functional, spatial and formal building definition, materiality, structure and infrastructure (scale 1:200)
4  Spatial and constructive characterization of a representational space (scale 1:50 and 1:10).

Although a tendentiously linear route is proposed, it is admitted that any moment of decision might imply
contaminations and adaptations in the previous phases of the project.
Moreover, both the deployment location and the program are, at first, deliberately undefined, and each group must
decide autonomously, after internal debate, how will manipulate and incorporate in its intervention strategy.
The methodology employed, rather than a reflection on the public equipment, aims at the enhancement of team and
multidisciplinary work processes. The act of design is a collective act, encouraging critical and argumentative
participation of a number of individuals (internal and external) in the search for consensus that enables the articulation
of coherent architectural proposals.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
CORBUSIER, Le  Mensaje a los estudiantes de Arquitectura. Buenos Aires: Ed. Infinito,
1978
FRAMPTON, Kenneth  História crítica da arquitectura moderna. São Paulo : Martins Fontes,
1997. ISBN 8533607504. Cota na BDC: 72 (091) / F 879 h
MONTANER, Josep Maria  Arquitectura e crítica. Barcelona : Gustavo Gili, cop. 2007. ISBN
9788425222382. Cota na BDC: 72.01 / M 764 a
NIEMEYER, Oscar  Conversa de Arquitecto. Porto: Ed. Campo de Letras, 1997. ISBN
9726100364
STEINER, Rudolf  Architecture as a synthesis of the arts. London: Rudolf Steiner Press,
1999. ISBN 185584057X
ZUMTHOR, Peter  Pensar a arquitectura. 2ª ed. ampliada. Barcelona : Gustavo Gili, cop.
2009. ISBN 9788425223327. Cota na BDC: 72.01 / Z 88 p
TECTÓNICA; n.º 11 – Madera (I). Madrid; ATC Ediciones, S.L., 2000. ISSN 11360062
GG  Construcción con madera: detalles, productos, ejemplos. Barcelona: Ed. GG, 2007.
ISBN 842522182X

Mapa IX  A32 História da Arquitetura Peninsular
6.2.1.1. Unidade curricular:
A32 História da Arquitetura Peninsular
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Goreti Ferreira de Sousa  4 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Implementar métodos operativos de análise, interpretação e síntese;
 Desenvolver a capacidade de reflexão crítica, fundamentada e responsável;
 Consolidar um corpo de referências culturais e teóricas, a considerar na atividade projetual;
 Compreender a repercussão das principais correntes arquitetónicas e as suas aplicações e especificidades no
contexto Ibérico, em especial dos séculos XIX, XX e XXI;
 Conhecer as relações culturais, os autores, os modelos e as obras de referência da arquitetura peninsular.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Implement operational methods of analysis, interpretation and synthesis;
 Develop the capacity for critical reflection, substantiated and responsible;
 Consolidate a body of cultural references and basic theoretical to implement the project activity;
 Understand the impact of the main architectural currents and their applications and specificities within the Iberian
context, in particular during the 19th, 20th, and 21st century;
 Understand the cultural relations, authors, models and reference works of the Peninsular architecture.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1 As origens comuns
Arquitetura peninsular pré e protohistórica
Arquitetura clássica na Península Ibérica
Arquitetura medieval
Arquitetura renascentista e barroca
2 Arquitetura peninsular no século XIX
Historicismo e ecletismo na Península Ibérica
Romantismo e arquitetura
Segundo revivalismo
Arquitetura do ferro e do vidro
3 Arquitetura peninsular no século XX
Modernismo catalão
Arte Nova em Portugal
Arquitetura sob os regimes fascistas
O Movimento Moderno na Península Ibérica
Estudo e análise de casos específicos e da sua repercussão nos denominados “regionalismos críticos”
Tendência e obra de autor
6.2.1.5. Syllabus:
1  The common origins: pre and protohistoric peninsular architecture; Classical architecture in the Iberian Peninsula;
medieval architecture; Renaissance and Baroque Architecture;
2  Peninsular architecture in the nineteenth century: historicism and eclecticism in the Iberian Peninsula; Romanticism
and architecture; second revival; iron and glass architecture
3  Peninsular architecture in the twentieth century: Catalan modernism; Art Nouveau in Portugal ; architecture under
the fascist regimes; the Modern Movement in the Iberian Peninsula; study and analysis of particular cases and its
repercussion in the socalled "critical regionalism"; trend and author work.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos definidos correspondem aos principais momentos, estilos e correntes artísticas da História da
arquitectura contemporânea subordinada ao espaço geográfico Ibérico, dos séculos XIX, XX e XXI. A repercussão das
principais correntes arquitectónicas, suas aplicações e especificidades no contexto Ibérico. Relações Culturais,
Autores, Modelos e Obras de referência. Estudo e análise de casos específicos e da sua repercussão nos denominados
Regionalismos Críticos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The established contents correspond to the key moments, styles and artistic movements in the history of
contemporary architecture subordinated to the Iberian geographical space, of the nineteenth, twentieth and twentyfirst
centuries. The impact of mainstream architectural movements, its applications and specificities in the Iberian context.
Cultural Relations, Authors, Models and Reference Works. Study and analysis of specific cases and its repercussion on
Critical Regionalisms.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de trabalho proposta pretende reorientar o foco de atenção da figura do professor para a do estudante,
centrando o trabalho no debate de ideias, suscitado ou apoiado pela projeção e análise de imagens e documentos.
A avaliação corresponde à verificação do grau de satisfação dos objetivos propostos para a unidade curricular,
assente em três elementos de avaliação: Participação e desempenho nas tarefas, exercícios e debates propostos
durante as aulas; execução de um exercício de avaliação escrita; desenvolvimento de um trabalho de investigação.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The proposed work methodology aims to shift the attention focus away from the figure of the teacher and placing it on
the student instead, focusing the efforts in discussion of ideas, raised or supported by the projection and analysis of
images and documents.
The grading corresponds to the verification of the degree of satisfaction of the proposed objectives for the course,
based on three elements of evaluation: Participation and performance on tasks, exercises and discussions presented
during classes; execution of a written performance evaluation, production of research works.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular de História da Arquitetura Peninsular tem como objetivos principais levar os estudantes a
compreender a repercussão das principais correntes arquitetónicas, suas aplicações e especificidades no contexto
Ibérico, em especial dos séculos XIX, XX e XXI; a conhecer as Relações Culturais, Autores, Modelos e Obras de
referência da arquitetura peninsular.
Pretendese que desenvolvam competências que lhes permitam implementar métodos operativos de análise,
interpretação e síntese, desenvolver a capacidade de reflexão crítica, fundamentada e responsável.
Por fim tentase que o estudante enriqueça o seu corpo de referências culturais e teóricas básicas a implementar a
atividade projetual.

Tendo em vista a necessidade de alcançar estes objetivos delineouse uma metodologia em que o professor abdica da
sua posição destacada, procurando, em todos os momentos fomentar a participação do estudante nas atividades que
organiza e promove. Nas horas de contacto o estudante deve ser capaz de participar de forma ativa e consciente nos
debates suscitados pela introdução teórica ao tema em análise que tem lugar no início de cada sessão.
Nesta fase do seu percurso académico o estudante é incentivado a participar de uma forma mais profunda nas horas
de contacto, propondo ou aportando documentos, casos ou questões que enriqueçam o debate. Neste momento a
docente assume o papel de moderador do debate que se deve gerar quase naturalmente entre os distintos estudantes.
Dentro desta metodologia entendeuse a figura da docente como dinamizadora da aprendizagem e não como veículo
de transmissão de conteúdos. Pretendese que o estudante, adquira conhecimentos, como se depreende dos primeiros
objetivos enunciados, mas procurase igualmente que desenvolvam competências que lhes possibilitem, consolidar
um corpo de referências teóricas e culturais que enriqueçam a sua intervenção arquitetónica. É fundamental que nesta
fase do seu percurso académico o estudante tenha já uma autonomia que lhe permita uma interpretação e uma
reflexão critica fundamentada.
Nas restantes horas promovese a investigação, mediante a proposta de um trabalho no qual o estudante investigue
sobre a biografia de um arquiteto de referência no contexto da arquitetura peninsular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The History of Peninsular Architecture course aims at helping students understand the impact of mainstream
architectural movements, its applications and specificities in the Iberian context, especially in the nineteenth, twentieth
and twentyfirst centuries; known Cultural Relations, Authors, Models and Reference Works of peninsular Architecture.
The students are intended to develop skills that allow them to implement operating methods of analysis, interpretation
and synthesis, develop the capacity for critical, reasoned and responsible reason.
Finally we try to enrich the student's body of basic cultural and theoretical reference and implement design activity.
Given the need to achieve these goals a methodology was outlined, where the teacher abdicates its prominent position,
seeking at all times to promote student participation in the activities that he organizes and promotes. In the contact
hours the student should be able to participate consciously and actively in the debates raised by the theoretical
introduction to the topic under review which takes place at the beginning of each session.
At this stage of his academic course, the student is encouraged to have a more indepth participation during contact
hours, propose bringing documents, cases or issues that enrich the debate. At this time the teacher assumes the role
of moderator of the debate that should rise almost naturally between different students.
Within this methodology the teacher is seen as figure that fosters learning and not as a vehicle of transmission of
content. It is intended that the student acquire knowledge, as reflected in the first set goals, but also skills that allow
them to consolidate a body of theoretical and cultural references that enrich their architectural intervention. It is
essential that at this stage of his academic course the student already have an autonomy that allows interpretation and
grounded critical reflection.
In the remaining hours research is encouraged by proposing an assignment in which students investigate about the
biography of an architect of reference in the context of peninsular architecture.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
LAND, Carsten ; HÜCKING, Klaus J.; TRIGUEIROS, Luiz  Arquitetura em Lisboa e Sul de Portugal desde 1974. Lisboa:
Blau, [2005]. Cota na BDC: 72(469) /L24a
TORRES BÚA, Manuel  A arquitetura en Galiza: aproximación á realidade arquitectónica xeral de Galiza dende a
Prehistoria ata os nosos días. Vigo: Nigra trea, 2007. Cota na BDC: 72(460)/ T643a
PEDREIRINHO, José Manuel  Dicionário dos arquitectos activos em Portugal do século I à actualidade. Porto:
Afrontamento, cop. 1994.Cota na BDC: 72:929/ D542a
PORTAS, Nuno; MENDES, Manuel  Portugal: architecture 19651990. Paris: Moniteur, cop. 1992. Cota na BDC: 72 (469)/
P876p
SIZA, Álvaro  A igreja de Santa Maria: Marco de Canaveses. 2ª ed. Marco de Canaveses: Cenateca, 2000. Cota na BDC:
726.5 (469.121)/ S637i
TRAÇO ALTERNATIVO, ARQUITECTOS ASSOCIADOS, LDA. Gabinete de arquitectura – Guia de arquitectura: Norte e
Centro de Portugal: 19742010: North and Centre of Portugal: 19742010. Porto: Traço Alternativo, [2010].

Mapa IX  A33 Sociologia
6.2.1.1. Unidade curricular:
A33 Sociologia
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Adelina de Abreu Garcia  2 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Adquirir competências a nível da reflexão, argumentação, interligação de conhecimentos, redação e compreensão
global da realidade social e espacial;
 Compreender os condicionalismos sociais que se fazem sentir na intervenção profissional e multiprofissional atual;
 Motivar os estudantes para a problematização das situações que lhes são colocados no âmbito dos projetos
arquitetónicos;
 Conhecer dispositivos teóricometodológicos da produção e das práticas investigativas, aplicadas aos domínios da
arquitetura e do urbanismo;
 Integrar conhecimentos de outras áreas do saber que facilitem a leitura e compreensão da realidade arquitetónica e
urbanística;
 Assimilar a especificidade do trabalho em equipas multiprofissionais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Acquire skills in terms of reflection, discussion, interconnection of knowledge, writing and global understanding of
the social and spatial reality;
 Understand the social constraints that are felt in professional and multiprofessional intervention at present;
 To motivate students to the problematic situations they are placed within the context of architectural projects;
 Understand theoretical and methodological production devices and investigative practices, applied to the fields of
architecture and urbanism;
 To integrate knowledge of other disciplines to facilitate the reading and understanding of architectural and urban
reality;
 Understand the specific nature of work in multidisciplinary teams.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Sociologia, sociedade e socialização: natureza da Ciência Social; sociologia, profissões e equipas multiprofissionais
2 Investigação sociológica: paradigmas qualitativos e quantitativos; modos de investigação; noção e características;
estudo de caso: problematização, procedimentos e contextos de aplicação.
3 Instrumentos de pesquisa: análise documental  conceção, tipos, características e contextos de aplicação;
Observação  conceção, tipos, características e contextos de aplicação; entrevista  conceção, tipos, características e
contextos de aplicação; inquérito por questionário  conceção, tipos, características e procedimentos; fotografia 
conceção, tipos e contextos de aplicação; notas de campo  conceção, tipos e contextos de aplicação.
4 Interpretação e tratamento de informação: tratamento estatístico; análise de conteúdo.
6.2.1.5. Syllabus:
1  Sociology, society and socialization: nature of Social Science; Sociology, professions and multidisciplinary teams;
2  Sociological research: qualitative and quantitative paradigms; research modes; notion and characteristics; Case
Study  problematization, procedures and application contexts;
3  Research instruments: document analysis  conception, types, characteristics and application contexts;
Observation: conception, types, characteristics and application contexts; Interview: conception, types, characteristics
and application contexts; Questionnaire survey: conception, types, features and procedures; Photograph: conception,
application types and contexts; Field notes: conception, types and application contexts;
4  Interpretation and information processing: statistical treatment; content analysis.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos definidos representam um síntese geral dos temas fundamentais à análise sociológica dos fenómenos
relacionados com as áreas urbanas e os espaços construídos. O fenómeno da cidade global e da cidade contínua e o
papel da arquitectura e do espaço público nestes contextos. A importância crescente do conceito património como
memória colectiva. A função social da arquitectura, os bairros sociais do pósguerra, a politica de habitação em
Portugal e o direito à habitação.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents defined represent a general summary of the key issues to sociological analysis of phenomena related to
urban and built spaces. The phenomenon of the global city, the city's continuum and the role of architecture and public
space in these contexts. The growing importance of the heritage concept as collective memory. The social function of
architecture, social housing of the postwar housing policy in Portugal and the right to housing.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas decorrem em função do programa proposto, mas poderão ser geridas de acordo com a evolução do processo
de aprendizagem e ajustadas face a propostas concretas da unidade curricular de Projeto
O aproveitamento na disciplina implica a realização das seguintes tarefas de carácter obrigatório: Leitura e análise dos
textos; Realização de fichas de leitura; Participação nos debates nas aulas; Leitura e análise dos tópicos de discussão
propostos; A participação em trabalhos práticos, conferências, visitas de estudo, entre outras, pressupõe a elaboração
de um relatóriosíntese.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes run according to the proposed program, but can be managed in accordance with the evolution of the learning
process, and in conjugation with the syllabus of the Project course assigned to the students. Leveraging the course
involves the following mandatory tasks: Reading and analysis of texts; development of reading reports, participation in
classroom discussions; reading and analysis of topics for discussion proposed, participation in practical work,
lectures, field trips, and among the other tasks, requires the preparation of a synthesis report.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os objetivos da Unidade Curricular decorrem da aquisição de instrumentos para compreender determinada realidade
social através da exploração de conteúdos que se articulam com o desenvolvimento de práticas profissionais.
Os métodos aplicados ao longo do desenvolvimento do processo procuram uma sequência de momentos articulados
com os objetivos, procurando deste modo, criar situações de problematização no âmbito de projetos de intervenção.
As atividades da disciplina centramse na apresentação dos textos, sua análise, debates e exposições.
O professor fornece tópicos de discussão com o objectivo de orientar para os conteúdos do programa. Os estudantes
são estimulados a participar nas análises que promovem a troca de conhecimentos e de experiências e a integrar
temas complementares do seu interesse.
A participação em trabalhos práticos, conferências, visitas de estudo, entre outras, pressupõe a elaboração de um
relatóriosíntese com o objetivo de promover a reflexão.
As atividades que exigem planificação prévia implicam o estabelecimento de compromissos.
O aproveitamento na disciplina implica a realização das seguintes tarefas de carácter obrigatório no sentido do
domínio teórico e operativo dos conteúdos através de: leitura e análise dos textos apresentados previamente;
realização de fichas de leitura e outros documentos; participação nos debates nas aulas; leitura e análise dos tópicos
de discussão propostos; participação nas atividades propostas na sala de aula, visitas de estudo, conferências e
outras iniciativas.
O processo de avaliação das aprendizagens consta de dois momentos: um a meio e outro no final de semestre com
objetivos diferenciados. Com esta modalidade de avaliação pretendese que os estudantes participem na sua
preparação, desempenho e consequente reflexão, dando assim oportunidade a formas diferentes de interpretação dos
fenómenos sociais à luz dos conhecimentos científicos da unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The objectives of the course result from the acquisition of tools for understanding social reality by exploiting content
that articulate with the development of professional practices.
The methods applied throughout the process development aims for a sequence of moments articulated with goals,
seeking thereby the development of problematic situations in the context of intervention projects.
The activities of the discipline focus on the presentation, analysis, debates and explanation of texts.
The teacher provides discussion topics with the aim of guiding the syllabus contents. Students are encouraged to
participate in the analysis that promotes the exchange of knowledge and experiences and to integrate complementary
topics of their interest.
Participation in practical work, conferences, field trips, among other things, requires the preparation of a synthesis
report aimed at promoting reflection.
Activities that require advance planning involve establishing commitments.
Leveraging the discipline implies performing the following theoretical and operational mandatory tasks through:
reading and analysis of texts presented previously; performing reading reports and other documents, participation in
classroom discussions, reading and analysis of topics proposed for discussion, participation in the proposed activities
in the classroom, field trips, conferences and other initiatives.
The evaluation process of learning consists of two phases: one at the middle and one at the end of the semester with
different goals. With this type of evaluation it`s intended that students participate in its preparation, performance and
consequent reflection, thus giving an opportunity to distinct interpretations of social phenomena in light of the
scientific knowledge of the course.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
ALOMAR, Gabriel (1961). Sociologia Urbanística. Madrid: Aguilar. Cota na BDC: 711.4 / A 458 s
GARCIA, M. Adelina (2003). Organização do trabalho e espaços de formação em escolas do ensino superior: as
equipas na mediação organizacional. Tese de Doutoramento. Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da
Universidade de Lisboa. Cota na BDC: TDP / 1
GIDDENS, Anthony (2002). Sociologia. Lisboa. Fundação Calouste Gulbenkian. Cota na BDC: 316 / G 385 s:
GIL, A. Carlos (1995). Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Editora Atlas SA
QUIVY, R., CAMPENHOUDT, L. V. (1992). Manual de investigação em Ciências Sociais. Lisboa: Gradiva. Cota na BDC: 37
/ Q 85 m
OLABUENAGA, José (1996). Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto. Cota na BDC:
37 / R 884 m

SILVA, Santos, PINTO, Madureira (orgs.). (1987) Metodologia das Ciências Sociais. Porto: Afrontamento
VALLÉS, M.S. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social, Madrid, Síntesis

Mapa IX  A34 Construções
6.2.1.1. Unidade curricular:
A34 Construções
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Francisco António Machado dos Santos  3 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Facultar ao estudante conhecimentos nos domínios dos materiais e técnicas de construção do interior dos edifícios,
pavimentos, paredes, tectos, caixilharias, esquadrias interiores, etc.
 Ter em consideração a evolução das técnicas e materiais utilizados na construção destes elementos, bem como o seu
desempenho térmico e acústico.
 Sensibilizar o discente para a necessidade do estudo dos materiais a utilizar, nomeadamente quando à durabilidade,
resistência mecânica, resistência ao fogo, compatibilidade química, compatibilidade de deformação.
 Assimilar as condições técnicas de aplicação dos diversos materiais e elementos construtivos.
 Incutir no estudante uma estratégia de abordagem face à diversidade de soluções construtivas e materiais existentes
no mercado.
 Desenvolver competências para aplicação dos conhecimentos adquiridos nos projectos de execução dos edifícios.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To provide students with knowledge in the areas of materials and construction techniques of the interior of buildings,
floors, walls, ceilings, frames, interior window frames, etc.;
 To take into account the techniques evolution and materials used in the construction of these elements, as well as its
thermal and acoustic performance.
 To sensitize the students to the need to study the materials in use, such as durability, strength, fire resistance,
chemical compatibility, compatibility of deformation.
 To seize technical conditions for the application of assorted materials and construction elements.
 To instil in students a strategic approach to the diversity of materials and construction solutions existent in the
market.
 To develop skills to apply the gained knowledge in implementing projects and buildings.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1Paredes interiores:
Materiais e técnicas de construção
Ligação com paredes exteriores, pavimentos e tectos;
Revestimentos.
2Pavimentos:
Materiais e técnicas de construção de pavimentos;
Impermeabilização, barreiras de vapor e isolamento térmico em pavimentos térreos;
Isolamento térmico e acústico em pavimentos intermédios;
Revestimentos.
3Tectos:
Materiais e técnicas de construção;
Isolamento térmico e acústico;
Revestimentos.
4Caixilharias:
Materiais e técnicas de construção
Caixilharias metálicas, de PVC e de madeira;

Preenchimento de vãos de caixilharias (vidro, acrílico, etc.)
Mapas de vãos e pormenorização.
5Esquadrias:
Materiais e técnicas de construção
Esquadrias metálicas e de madeira;
Mapas de vãos e pormenorização.
6Caderno de encargos:
Características técnicas dos materiais e elementos; Condições de aplicação.
7Quantificação de trabalhos e estimativas orçamentais:
Mapas de medições e de quantidades; Métodos de obtenção de estimativas orçamentais
6.2.1.5. Syllabus:
1  Interior walls: materials and construction techniques; connection with external walls, pavements and ceilings;
coatings.
2  Floors: materials and construction techniques; waterproofing, steam barriers and thermal insulation in earthy/
bottom floors; thermal and acoustic insulation in intermediate floors; coatings.
3  Ceilings: materials and construction techniques; thermal and acoustic insulation; coatings.
4  Frames: materials and construction techniques; metal, PVC and wooden frames; Fill in frame spans (glass, acrylic,
etc.); span maps and detailing.
5 – Window and door frames: materials and construction techniques; metal and wooden frames; span maps and
detailing.
6  Specifications: technical characteristics of the materials and elements; appliance conditions.
7  Quantification of works and budget estimates: measurement and quantities; methodology for calculating budget
estimates.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos da Unidade Curricular foram definidos em função da aquisição de conhecimentos para a sistematização
de processos e técnicas da construção actual no interior de edifícios. Caracterização de materiais e processos de
execução de alvenarias, revestimentos de pavimentos, paredes e tetos, carpintarias, serralharias, envidraçados,
pinturas etc. Desenvolvimento de competências para a seleção de materiais e de processos para situações concretas
de projeto e sistematização da informação relativa aos mesmos. Dado o carácter técnico da Unidade, os temas
selecionados para a prossecução dos objetivos foram designados em conformidade com os procedimentos
convencionais da sua execução prática.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents of the curricular unit were defined according to the acquisition of knowledge for the systematization of
processes and techniques of inner construction in current buildings. It focus on the characterization of materials and
processes for the implementation of masonry, floor coverings, walls and ceilings, woodwork, metalwork, glazing,
painting etc. The curricular unit also intends to develop skills for the selection of materials and processes for project
specific situations and its information systematization. Given the technical nature of this curricular unit, the topics
selected for pursuing the objectives were chosen in accordance with the standard procedures of their practical
implementation.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos aplicados apoiamse em vertentes letivas diferenciadas, com a seguinte sequência:
1) Exposição teórica sobre os fundamentos científicos e técnicos das diversas áreas da UC;
2) Execução de trabalhos práticos em todas as áreas da unidade curricular desenvolvendo as diversas técnicas de
construção aplicáveis a cada uma delas, sendo parte desenvolvida e acompanhada nas aulas e parte desenvolvida em
períodos não presenciais;
3) Análise crítica das diversas soluções desenvolvidas nos trabalhos práticos com vista à otimização das técnicas
construtivas;
4) Visitas a obras em execução, recolha de dados sobre as técnicas construtivas aí aplicadas e comparação destas
com as preconizadas nas aulas.
A avaliação é efetuada em dois momentos, uma a meio e outra no final do semestre, com recurso a valoração
qualitativa dos trabalhos desenvolvidos, do dinamismo e da participação nas aulas, e valoração quantitativa de provas
escrita individuais.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methods applied in the development of the goals of this curricular unit rely on different academic aspects, with the
following sequence:
1  Lectures on the scientific and technical aspects of different features of the curricular units;
2  Completion of practical exercises in all areas of the curricular unit, developing several construction techniques
applicable to each one of those, being partially developed and supported in the classroom and partially developed in
noncontact periods;
3  Critical analysis of the various solutions developed alongside with the practical exercises aimed to optimize of

building techniques;
4 – Study visits to works in progress, data collection on construction systems there applied and their comparison with
those recommended in class.
The evaluation is accomplished in two moments, using qualitative assessment of the work performed, the dynamism
and participation in class, and quantitative assessment of an individual written test.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os objetivos da UC pretendem desenvolver competências necessárias para aplicação, no desenvolvimento de
projetos, de soluções equilibradas na construção do interior dos edifícios de modo a que se obtenha um desempenho
eficaz em todas as vertentes, promovendo a salubridade e o conforto dos espaços. Para além dos conteúdos
programáticos expostos procurarseá incentivar a capacidade crítica do discente, facilitando o processo de
construção do conhecimento e o desenvolvimento da responsabilidade do arquiteto na persecução dos seus projetos.
A adequação das metodologias de ensino encontrase implicita no aprofundamento da sua caracterização e
consequente aplicação, de acordo com as vertentes enumeradas no ponto anterior:
1 Abordagem teóricoprática apoiada em duas componentes, uma sustentada na aprendizagem decorrente dos
conhecimentos a partir da informação fornecida nas aulas teóricas e outra, imediatamente consecutiva, sustentada na
aprendizagem decorrente da execução de exercícios e trabalhos práticos de aplicação dos conhecimentos no
desenvolvimento de projeto;
2 Promoção de uma participação interventiva dos alunos nas aulas quer na exposição teórica das matérias quer na
resolução de exercícios e execução de trabalhos práticos. Os trabalhos práticos serão executados em período não
presencial com o intuito de motivar nos alunos à pesquisa, análise e interpretação de soluções, sendo apresentados e
discutidos nas aulas, permitindo assim a formação de uma sensibilidade nestas matérias;
3 Realização de visitas de estudo a edifícios em construção e visualização nas aulas de técnicas de construção
práticas, promovendo a análise comparativa entre as diversas soluções;
4 Avaliação efetuada em dois momentos, uma a meio e outra no final do semestre, com recurso a valoração qualitativa
dos trabalhos desenvolvidos, do dinamismo e da participação nas aulas, e valoração quantitativa de provas escrita
individual que pretendem a demonstração, por parte do aluno, da assimilação de conhecimentos e competências nas
áreas desta UC.
O método de ensino utilizado nesta UC baseiase nos resultados obtidos em anos anteriores e visa preparar os alunos
para a aplicação crítica de técnicas de construção do interior dos edifícios. Em todos os momentos letivos é
estabelecida a ligação transversal com as disciplinas de projeto e tecnológicas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit’s objectives aim to develop the necessary skills for application in the development of architectural
design studios, considering balanced solutions in the interior construction of buildings, so as to obtain an effective
performance in all areas, and promoting the health and comfort of spaces. In addition to the exposed syllabus the
critical capacity of students will be enhanced, facilitating the process of knowledge construction and the development
of the architect's responsibility in pursuing good energy performance for his architectural design studios.
The adequacy of teaching methodologies is implicit in the deepening of its characterization and consequently
application, according to the dimensions listed above:
1. Theoretical and practical approaches supported by two components, one sustained in the knowledge resulting from
the information provided in lectures, and another immediately consecutive, deriving from the execution of exercises
and practical work and the input of knowledge in the architectural design studio development;
2. Promoting an interventional participation of students in class, either lecturing or in the resolution of practical
exercises concerning their case study. The project will be proposed for resolution in noncontact periods, aiming at
instilling students with analysis and interpretation of results, afterwards presented in class, and thus allowing the
training of sensitivity in these matters;
3. Carrying out study visits to buildings under construction and visualization in class of practical constructive
solutions, providing a comparative analysis between the various solutions;
4. The evaluation is accomplished in two stages, one in the middle and another one at the end of the semester, using
qualitative assessment of the exercises performed, the dynamism and participation in class, and quantitative
assessment of an written exercise, thus demonstrating individual performance, and the assimilation of knowledge and
skills in the areas of this curricular unit. The teaching methodology used in this curricular unit is based on the results
obtained in previous academic years and aims to prepare students for the application of critical building systems. At all
times a transversal connection is established with the technological curricular units and the architectural design studio
unit.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL  Paredes de edifícios. Reimp.  Lisboa : LNEC, 1988. Cota na BDC:
692.2 / P 249
BLACKBURN, Graham  Pavimentos, paredes e tectos. Mem Martins : CETOP, [199].  Cota na BDC: 692 / B 562 p
HENRIQUES, Fernando M. A.  Humidade em paredes. 3ª ed.  Lisboa : LNEC, 2001. Cota na BDC: 699.82 / H 449 h
BOEMINGHAUS, Dieter  Pavimentos y límites urbanos : caminos, calles, plazas, zonas públicas, peatonales y de
tráfico rodado = pavimentos e limites urbanos : caminhos, ruas, praças, zonas públicas, zonas reservadas a piões ou
de trânsito rodado. 3ª ed.  Barcelona : Gustavo Gili, 1985. Cota na BDC: 692 / B 656 p
BASES PARA ORCAMENTAR OBRAS E CADERNOS DE ENCARGOSTIPO. 2ª ed. revista e aument.  Lisboa : Rei dos
livros, 1980. Cota na BDC: 69 / C 847 b
ALVAREZ MARTINEZ, Félix  Orçamentos para a construção. 5ª ed.  Lisboa : Plátano, 2000. Cota na BDC: 69 / A 474 o

Mapa IX  A35 Infraestruturas
6.2.1.1. Unidade curricular:
A35 Infraestruturas
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno José Correia de Freitas Couto Esteves  4 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Dotar o estudante de conhecimentos nos domínios do traçado de arruamentos para circulação automóvel, acessos
pedonais, promoção de condições de acessibilidade e mobilidade em espaços e edifícios públicos e privados,
diferentes tipos de equipamentos e mobiliário urbano, redes públicas de abastecimento de água e de drenagem de
águas residuais, infraestruturas eléctricas e de telecomunicações e infraestruturas de recolha de resíduos sólidos.
 Sensibilizar e alertar para a necessidade do cumprimento dos vários regulamentos e disposições regulamentares que
enquadram os vários projectos de infraestruturas.
 Desenvolver as necessárias competências, bem como a aquisição de conhecimentos, que permitam compreender os
aspectos metodológicos e as práticas de concepção no domínio da execução e dimensionamento dos projectos das
várias infraestruturas, nomeadamente: arruamentos, redes públicas de água e drenagem de águas residuais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To provide the student with knowledge in the layout of streets for vehicles, pedestrian access, promotion of
accessibility and mobility in public and private buildings spaces, different types of equipment and urban furniture,
public networks of water supply and sewerage, electrical and telecommunications infrastructures and solid waste
collection infrastructure.
 To raise awareness and to draw attention to the need to comply with the various rules and regulations which govern
the several infrastructure projects.
 To develop the necessary skills, as well as the acquisition of knowledge, for understanding the methodological
aspects and conception practices in the implementation and conception of projects of several infrastructures,
including: roads, public water supply and sewerage.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Infraestruturas de água e drenagem de águas residuais, com incidência nos princípios de funcionamento e traçado.
Execução de exercícios práticos.
2 Infraestruturas eléctricas e de telecomunicações e respectivos equipamentos públicos.
3 Equipamentos e mobiliário urbano.
4 Recolha de resíduos sólidos, sua localização e princípios de dimensionamento.
5 Traçado de arruamentos, incidindo sobre os princípios de dimensionamento e critérios para o traçado geométrico
das vias.
6 Condições de acessibilidade e mobilidade para todos. Princípio e âmbito de aplicação. Análise da problemática em
espaços públicos e privados.
6.2.1.5. Syllabus:
1  Infrastructure for waters and waste water drainage, focusing on the principles of operation and outline. Practical
exercises.
2  Electrical and telecommunications infrastructures and related public equipment.
3 – Urban equipment and furniture.
4  Collection of solid waste, its location and principles.
5 – Roadways outline, focusing on dimensioning principles and criteria for the geometrical track drawing.
6  Conditions of accessibility and mobility for all: principle and application scope. Analysis of the issue in public and
private spaces.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos definidos visam dotar o aluno de conhecimentos fundamentais nos domínios do traçado de arruamentos
para circulação automóvel, acessos pedonais, promoção de condições de acessibilidade e mobilidade em espaços e
edifícios públicos e privados, diferentes tipos de equipamentos e mobiliário urbano, redes públicas de abastecimento
de água e de drenagem de águas residuais, infraestruturas elétricas e de telecomunicações e infraestruturas de
recolha de resíduos sólidos. Bem como desenvolver as necessárias competências à aquisição de conhecimentos, que
permitam compreender os aspetos metodológicos e as práticas de conceção no domínio da execução e

dimensionamento dos projetos das várias infraestruturas, nomeadamente: arruamentos, redes públicas de água e
drenagem de águas residuais.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents defined aim at providing the student with fundamental knowledge in the areas of streets layout for car
traffic, pedestrian access, promotion of accessibility and public and private spaces or buildings, different types of
equipment and urban furniture, public water supply networks and sewerage, electrical and telecommunications
infrastructure and infrastructure for the collection of solid waste. As well as developing the necessary skills and
knowledge, for understanding the methodological aspects of Conception, implementation and design of projects of
various infrastructure, including: roads, public water networks and sewerage.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC desenvolverseá num âmbito teóricoprático, tendo duas componentes distintas, uma sustentada na
aprendizagem decorrente dos conhecimentos a partir da informação fornecida nas aulas teóricas e outra sustentada na
aprendizagem decorrente da execução de exercícios práticos, onde os alunos executarão projectos ao nível das infra
estruturas.
A avaliação será constituída por duas componentes:  avaliação contínua tendo em conta a assiduidade, a participação
nas aulas e o desenvolvimento de trabalhos práticos (miniteste), resolvidos na aula; avaliação em prova escrita
individual, a realizar no fim do período lectivo. A classificação final será obtida pela média ponderada das duas
componentes.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course will develop a theoretical and practical framework having two distinct components, one sustained in
knowledge resulting from the information provided in the lectures and other sustained due to the implementation of
practical exercises where students implement designs at the infrastructural level.
The evaluation will consist of two components: continuous assessment taking into account attendance, class
participation and the development of practical work (quizzes) solved in class; individual written test to be held at the
end of the semester. The final grade is obtained by the weighted average of the two components.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos aplicados na prossecução dos objetivos da presente unidade curricular, apoiamse num processo
sustentado e numa sucessão de momentos letivos que visam, de uma forma sequencial e coerente, atingir os objetivos
propostos. Pretendese que em cada fase da cadeia letiva, o discente prossiga a aprendizagem com um conhecimento
e domínio da matéria precedente.
Ambicionase contextualizar de forma percetível e cativante a diversa matéria versada no conteúdo programático da
unidade curricular. Assim, sequenciouse um conteúdo programático segundo os seguintes momentos:
 Análise de infraestruturas de água e drenagem de águas residuais, com incidência nos princípios de funcionamento
e traçado. Execução de exercícios práticos.
 Análise de infraestruturas eléctricas e de telecomunicações e respetivos equipamentos públicos.
 Recolha de resíduos sólidos, análise da sua localização e princípios de dimensionamento.
 Estudo do traçado de arruamentos, incidindo sobre os princípios de dimensionamento e critérios para o traçado
geometria das vias.
Definição das condições de acessibilidade, princípios e âmbito de aplicação
Para a prossecução dos objectivos é encetada uma estratégia de ensino tendo como metodologia três grandes eixos
condutores:
 Abordagem teóricoprática apoiada em duas componentes, uma sustentada na aprendizagem decorrente dos
conhecimentos a partir da informação fornecida nas aulas teóricas (com recurso a diferentes técnicas expositivas) e
outra, imediatamente consecutiva, sustentada na aprendizagem decorrente da execução de exercícios e trabalhos
práticos que pretendem, para além do trabalho na aula, promover a participação do estudante em período não
presencial. Com especial ênfase na elaboração de um projeto de infraestruturas, relativo às redes de abastecimento
de água e drenagem de águas residuais aplicado a um caso real;
 Incentivo a uma participação interventiva na aula, quer na exposição teórica das matérias quer na resolução de
exercícios práticos, fomentando o debate e estabelecendo ligações com as diversas unidades curriculares do curso;
 Momentos de avaliação, que serão efetuados em dois períodos (a meio e no final do semestre), com recurso a prova
escrita individual, pretendendo avaliar e aferir acerca do processo de aprendizagem de cada um dos alunos, sendo a
escala de avaliação de 0 a 20. Durante todo o período letivo promovese o acompanhamento presencial e contínuo do
aluno, por forma a avaliar o seu progresso, permitindo a todo o momento ao docente encetar uma estratégia de
correção ao desempenho do discente, potenciando os resultados da aprendizagem e da correspondente motivação
pessoal. A presente estratégia apresenta por propósito uma avaliação contínua, justa e ponderada.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methods applied in achieving the objectives of this course unit, are supported by a sustained process and by a
succession of academic moments aimed, in a sequential and consistent manner, at achieving those goals. It is intended
that at each stage of the learning chain, the students continue acquiring knowledge and mastery of previous themes.
It is intended to contextualize in a perceptive and engaging manner the variety of topics discussed in the syllabus of
the course. Thus, the curriculum was sequenced according to the following moments:
 Analysis of infrastructure for water supply and sewerage, focusing on the principles of functioning and layout.
Resolution of practical exercises.
 Analysis of electrical and telecommunications infrastructure and respective public equipment.
 Collection of solid waste, analysis on location and sizing principles.

 Study of the layout of streets, focusing on the principles of sizing and criteria for drawing geometry of routes.
 Definition of accessibility conditions, principles and scope of implementation.
In order to reach these objectives is implemented a teaching strategy based on three main lines:
 Theoretical and practical approach supported by two components, a sustained learning of knowledge resulting from
the information provided in the lectures (using different explanatory techniques) and another, immediately consecutive,
sustained in learning through the resolution of exercises and practical work who aim, parallel to the work developed in
the classroom, to promote student participation in nonattending moments. With special emphasis on the development
of a infrastructure project for a network of water supply and sewerage applied to a real case;
 Encouraging intervention in class either by theoretical lecturing or by the resolution practical exercises, encouraging
debate and establishing connections with the various courses of the semester;
 Moments of evaluation, will be held in two periods (one at the middle and one at the end of the semester), using
individual written test, intended to evaluate and measure the learning process of each student, rated from 0 to 20. It is
encouraged throughout the semester the attendance and continuous monitoring of the student in order to assess his
progress, allowing the teacher, to change the learning strategy, at any time, in order to stimulate the student’s
performance, enhancing learning outcomes and correspondence to personnel motivation. This strategy provides for
continuous evaluation purpose, fair and weighted.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
ALLEN, E., “Cómo funciona un edificio: principios elementales”, Barcelona, Gustavo Gili, 1982. Cota BDC: 696 / A427c
Alsina, J. L. Fumadó, “Las instalaciones de servicios en los edifícios”, Santiago de Compostela, COAG, 2004.Cota
BDC: 696 / F976i
García, G. Gil, “Energías del siglo XXI”, Madrid, Mundiprensa, 2008. Cota na BDC: 620.92 / G392e
KRAUEL, J., “New urban elements”, Barcelona, Links, 2007. Cota BDC: 725.94 / K91n
PONZIO, M.; PARENA, S., “Una città per tutti?: ilustrazione di documenti e proposte per eliminare le barriere
architettoniche”, Torino, Assessorato all'Assistenza Sociale, [1980]. Cota BDC: 72  056.2 /C528
REID, E., “Como funcionam os edifícios: uma abordagem multidisciplinar: estrutura, recinto, serviços domésticos,
serviços utilitários, iluminação, acústica, segurança contra incêndios, serviços”, Mem Martins, Cetop, [1991]. Cota
BDC: 696 / R284c
SCHOLZ, M., “Edificios para minusválidos: escuelas, residencias, centros de rehabilitación”, Mexico, Gustavo Gili,
1981.

Mapa IX  A36 Gestão Energética e Térmica dos Edifícios
6.2.1.1. Unidade curricular:
A36 Gestão Energética e Térmica dos Edifícios
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Francisco António Machado dos Santos  3 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Alertar o estudante para a relação entre as opções construtivas, de orientação e fenestração do projecto de
arquitectura, e o comportamento térmico, o conforto de utilização e o consumo de energia do edifício. Avaliação de
condicionalismos técnicos.
 Facultar ao estudante conhecimentos no domínio da gestão energética e térmica de edifícios.
 Alertar o discente para a relação do projecto de arquitectura com o comportamento térmico do edifício. Avaliação de
condicionalismos técnicos;
 Analisar as metodologias de aplicação do RCCTE.
 Calcular as necessidades nominais de aquecimento; de arrefecimento; de água quente sanitária; e de energia
primária e relacionálas com o conforto de utilização do edifício e a racionalização do consumo de energia.
 Calcular o valor da contribuição de sistemas solares térmicos para a produção de água quente sanitária.
 Identificar as implicações das novas regulamentações de eficiência térmica, energética e de qualidade do ar, no
projecto e na obra.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To aware the student for the relationship between construction options, orientation and fenestration of architectural
design studio, thermal performance, user comfort and energy consumption of the building. Evaluation of technical
constraints.
 To provide the student with knowledge in the field of energy management and thermal buildings.
 To awake the student for the relationship of architectural design studio with the thermal behaviour of the building.
Evaluation of technical constraints;
 To analyze the application of RCCTE methodologies.

 To calculate the nominal needs for heating, cooling, hot water and primary energy and relate them with the comfort
use of the building and the rationalization of energy consumption.
 To calculate the value of solar thermal contribution systems for hot water production.
 To identify the implications of new regulations for thermal efficiency, energy and air quality, in the architectural design
studio and in the work site.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Materiais e elementos construtivos:
Condutibilidade térmica e resistência térmica;
Coeficientes de transmissão térmica.
2 O novo RCCTE:
A Directiva Europeia 2002/91/CE e a sua transposição para a Ordem Jurídica Nacional; A certificação térmica e da
qualidade do ar; Introdução ao RCCTE.
3 Cálculo das necessidades de aquecimento:  Perdas térmicas planas; Pontes térmicas lineares; Ventilação; Ganhos
solares; Sombreamentos; Inércia térmica.
4 Cálculo das necessidades de arrefecimento:  Perdas térmicas; Ganhos térmicos.
5 Cálculo das necessidades de energia para a produção de AQS; Eficiência dos equipamentos; Cálculo da
contribuição dos painéis térmicos solares para a produção de AQS; Utilização do programa “SOLTERM”.
6 Cálculo das necessidades energéticas dos edifícios:  Necessidades nominais de aquecimento e de arrefecimento,
Necessidades nominais de AQS, Necessidades nominais de energia primária.
6.2.1.5. Syllabus:
1  Materials and constructive elements: thermal conductivity and thermal resistance; heat transfer coefficients.
2  The new RCCTE: the European Directive 2002/91/EC and its transposition into national law; thermal certification and
air quality; Introducing RCCTE.
3  Calculation of the heating requirements:  flat thermal losses, linear thermal bridges, ventilation, solar gains;
shading; thermal inertia.
4  Calculation of cooling requirements:  thermal losses and thermal gains.
5  Calculation of energy needs for DHW production, equipment efficiency, calculation of the contribution of solar
thermal panels to produce hot water; using the program "SOLTERM."
6  Calculation of buildings energy needs:  nominal heating and cooling needs; nominal requirements of DHW, primary
energy nominal requirements.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos definidos para a presente Unidade Curricular pretendem auxiliar o estudante no acesso e aplicação de
conhecimentos nas áreas de gestão energética pela utilização de sistemas passivos de captação e conservação de
energia, comportamento térmico da envolvente do edifício e a relação deste com as técnicas de isolamento e
construção, captação de energia solar para a produção de água quente sanitária, aplicação do RCCTE a edifícios de
habitação e serviços, de modo desenvolver competências para a elaboração do projeto de verificação das
características do comportamento térmico e promover o bom desempenho energético dos edifícios. Dado o carácter
técnico da Unidade, os temas selecionados para a prossecução dos objetivos foram designados em conformidade com
os procedimentos convencionais da sua execução prática.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents defined for this curricular unit are intended to support the student in accessing and applying the
knowledge in the areas of energy management by using passive systems of energy capture and conservation, thermal
performance of the building envelope and its relation with the techniques of isolation and construction, harvesting
solar energy to produce hot water, RCCTE application to residential buildings and services, in order to develop skills to
prepare the project for testing the characteristics of thermal behaviour and to promote good energy performance of
buildings. Given the technical nature of this curricular unit, the selected topics to further the purposes were selected, in
accordance with the standard procedures of their practical implementation.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1 Exposição teórica sobre os fundamentos científicos e técnicos das diversas áreas da UC, com especial ênfase nos
critérios e fundamentos do RCCTE;
2 Execução de trabalho prático em todas as áreas da unidade curricular desenvolvendo projeto de verificação das
características de comportamento térmico aplicado a um caso de estudo, sendo parte desenvolvida e acompanhada
nas aulas e parte desenvolvida em períodos não presenciais;
3 Análise dos métodos de aplicação de todos os capítulos do RCCTE com vista à sua aplicação no caso de estudo;
4 Simulação informática (previamente designado) da variação do comportamento térmico do edifício em função das
características da envolvente, sistemas de ventilação e orientação do edifício.
A avaliação é efetuada em dois momentos, uma a meio e outra no final do semestre, com recurso a valoração
qualitativa do projeto de verificação das características de comportamento térmico do caso de estudo e valoração
quantitativa de prova escrita individual.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
1 Lectures on the scientific and technical aspects of the several areas of the curricular unit, with special emphasis on
the criteria and rationale of the RCCTE;
2 Accomplishment of practical works considering all areas of the curricular unit, developing a project for testing the
characteristics of thermal behaviour applied to a case study, being developed and supported in sessions and also

developed along nonpresidential periods.
3 Analysis of the methods of implementation of all RCCTE chapters, regarding its application in the case study;
4 Computer simulation (previously selected) of the thermal behaviour variation of the building based on the envelop
characteristics, also ventilation and building orientation.
The evaluation is accomplished in two stages, in the middle and at the end of the semester, using qualitative
assessment of the project for testing the characteristics of the thermal behaviour of the case study, and quantitative
assessment of an individual written test.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Para além dos conteúdos programáticos expostos procurarseá incentivar a capacidade crítica do discente, facilitando
o processo de construção do conhecimento e o desenvolvimento da responsabilidade do arquiteto na persecução do
bom desempenho energético dos seus projetos.
A adequação das metodologias de ensino encontrase implícita no aprofundamento da sua caracterização e
consequente aplicação, de acordo com as vertentes enumeradas no ponto anterior:
1. Abordagem teóricoprática apoiada em duas componentes, uma sustentada na aprendizagem decorrente dos
conhecimentos a partir da informação fornecida nas aulas teóricas e outra, imediatamente consecutiva, sustentada na
aprendizagem decorrente da execução de exercícios e trabalhos práticos de aplicação dos conhecimentos, com
especial enfase na execução do projeto de verificação das características de comportamento térmico do edifício do
caso de estudo;
2. Promoção de uma participação interventiva dos alunos nas aulas quer na exposição teórica das matérias quer na
resolução de exercícios e execução do projeto do caso de estudo. O projeto será executado em período não presencial
com o intuito de motivar nos alunos à pesquisa, análise e interpretação de soluções, sendo apresentados e discutidos
nas aulas, permitindo assim a formação de uma sensibilidade nestas matérias;
3. Realização de simulações numéricas do comportamento térmico e do desempenho energético do caso de estudo
com diversas soluções construtivas, de situação geográfica e de orientação e comparação critica dos resultados;
4. Avaliação efetuada em dois momentos, uma a meio e outra no final do semestre, com recurso a valoração qualitativa
do projeto de verificação das características de comportamento térmico, do dinamismo e da participação nas aulas, e
valoração quantitativa de provas escrita individual que pretendem a demonstração, por parte do aluno, da assimilação
de conhecimentos e competências nas áreas desta UC.
O método de ensino utilizado nesta UC baseiase nos resultados obtidos em anos anteriores e visa preparar os alunos
para o desenvolvimento do projeto com boas características de comportamento térmico, conforto de utilização e bom
desempenho energético.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In addition to the exposed syllabus the critical capacity of students will be enhanced, facilitating the process of
knowledge construction and the development of the architect's responsibility in pursuing good energy performance for
his architectural design studios.
The adequacy of teaching methodologies is implicit in the deepening of its characterization and consequently
application, according to the dimensions listed above:
1. Theoretical and practical approaches supported by two components, one sustained in the knowledge resulting from
the information provided in lectures, and another immediately consecutive, deriving from the execution of exercises
and practical work, with a particular incidence on project execution for verifying the characteristics of the thermal
behaviour of building of case study;
2. Promoting an interventional participation of students in class, either lecturing or in the resolution of practical
exercises concerning their case study. The project will be proposed for resolution in noncontact periods, aiming at
instilling students with analysis and interpretation of results, afterwards presented in class, and thus allowing the
training of sensitivity in these matters;
3. Carrying out numerical simulations of the thermal and energy performance of the case study with several
constructive solutions, of geographical location and orientation, and critical comparison of results;
4. The evaluation is accomplished in two stages, one in the middle and another at the end of the semester, using
qualitative assessment of the project for testing the characteristics of the thermal behaviour, the dynamism and
participation in class, and quantitative assessment of written exercises, thus demonstrating individual performance,
and the assimilation of knowledge and skills in the areas of this curricular unit. The teaching methodology used in this
curricular unit is based on the results obtained in previous academic years and aims to prepare students for project
development with good thermal performance characteristics, use comfort and good energy performance.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Luís Matias  "Coeficientes de transmissão térmica de Elem. da envolvente de edifícios”, Ed. LNEC.
SCE; RCCTE; RSECE  “DL 78/2006; DL 79/2006; DL 80/2006” , Ed. Imprensa Nacional
CABIROL, Thierry  O aquecimento das habitações e a energia solar. Mem Martins : CETOP, cop. 1982. Cota na BDC:
620.92 / C 115 a
HABILLER DE VERRE ET DE BOIS. Lausanne : Presses polytechniques romandes, cop. 1984. Cota na BDC: 620.9 / H
124
VALE, Brenda  A casa autosuficiente. Lisboa : Presença, [198?], imp. 1984. Cota na BDC: 699.86 / V 243 c
SHURCLIFF, William A.  Una casa dentro de otra : el recurso energético a la doble envolvente. México : Gustavo Gili,
1983. Cota na BDC: 699.86 / S 565 c
ABRANTES, Vítor  O isolamento térmico da envolvente dos edifícios face ao novo regulamento.  Lisboa : Dow, [199?].
Cota na BDC: 699.86 / A 143 i
ENERGUIA  Energuia : guia de eficiência energética nos edifícios. 4ª ed.  Porto : Engenho e Media, 2010. Cota na BDC:
620.9 / G 971

Mapa IX  A37 Projeto  Urbanismo
6.2.1.1. Unidade curricular:
A37 Projeto  Urbanismo
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
David Manuel Leite dos Santos Viana  8 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Armando Alberto Ferreira Fernandes  8 horas semanais
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Armando Alberto Ferreira Fernandes  8 horas semanais
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Diagnosticar, caracterizar e interpretar estruturas de cidades, tecidos urbanos e usos do solo, recorrendo a diferentes
abordagens morfológicas, envolvendo a observação, os sentidos, os métodos de percepção empírica e o registo
científico de elementos constituintes da paisagem urbana.
 Analisar espacial e comparativamente contextos urbanos, recorrendo a distintas gramáticas, regras e padrões de
textura de forma relacional, a partir de processos combinatórios interdisciplinares.
 Sintetizar morfologicamente as formas da cidade, referenciando a organização e as qualidades da imagem urbana a
partir de abordagens contextualistas, topológicas, históricogeográficas, normativas, sintácticas, sociais, culturais,
físicas e ambientais.
 Desenvolver soluções urbanísticas que respondam a objectivos específicos, nas suas distintas formas, tipos e
tipologias, escalas, problemáticas, procedimentos metodológicos, mecanismos de organização e utilização do espaço
e dinâmicas sociais intrínsecas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Diagnose, characterize and interpret structures of cities, urban fabrics and land uses, using different morphological
approaches, involving observation, senses, methods of empirical perception and scientific records of constituent
elements of the urban landscape
 Analyse spatial and comparatively urban contexts, using different syntaxes, rules and textural patterns of relational
form, from combined interdisciplinary processes
 Synthesize morphological forms of the city, referencing the organization and qualities of the urban image from
contextualise approaches; topological, historical, geographical, regulatory, syntactic, social, cultural, physical and
environmental
 Develop urban solutions that meet specific objectives, in its different forms, types and typologies, scales, issues,
methodological procedures, mechanisms for organization and space utilization and intrinsic social dynamics;
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Elementos naturais, culturais e sociais da paisagem urbana;
2 Princípios e metodologias para intervir na cidade a partir da leitura do território;
3 Teoria e prática do desenho urbano, articulado no tecido da cidade;
4 Ferramentas, processos e procedimentos para a análise da forma urbana;
5 Infraestruturas, espaços públicos, serviços, equipamentos urbanos e habitação;
6 Dispositivos morfotipológicos, ecoestruturas, parcelas, sistemas e redes;
7 A qualidade da envolvente urbana e conectividade entre centralidades;
8 Os modelos de estrutura urbana e respectivos centros históricos e/ou cívicos;
9 A pluralidade e mistura de usos, de áreas livres, de fluxos e malhas viárias.
6.2.1.5. Syllabus:
1  Natural, cultural and social elements of urban landscape;
2  Principles and methodologies to intervene in the city from the reading of the territory;
3  Theory and practice of urban drawing, articulated in the city fabric;
4  Tools, processes and procedures for the analysis of the urban form;
5  Infrastructure, public spaces, services, urban infrastructures and housing;
6  Morphotypological devices, ecostructures, parcels, systems and networks;
7  The quality of the urban surrounding and the connectivity between centralities;
8  The models of urban structure and its historical or citizen centres;
9  The diversity and mash of uses, of open spaces, of streams and roads’ network;
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular foca o desenvolvimento de programas de projeto de complexidade urbana e/ou territorial,
explorando o desenho urbano e o domínio de escalas de maior abrangência, articuladas com escalas de menor
dimensão. Abordamse princípios e aprofundamse definições sobre projeto urbano. Equacionase o compromisso
entre tecido edificado, sistemas, redes, infraestruturas, contextos de espaços públicos, tipos de espaços “verdes” e
ecoestruturas. Os conteúdos da unidade curricular incidem sobre os elementos naturais, culturais e sociais da
paisagem urbana, a qualidade da envolvente urbana e níveis de conectividades, a pluralidade e mistura de usos, áreas
livres, fluxos e malhas urbanas, parcelas e cadastro. A validação dos conteúdos programáticos relativamente ao

enquadramento dos objetivos da unidade curricular verificase na correlação existente entre os processos implícitos e
os princípios próprios inerentes a ambos, que se ancoram em abordagens morfológicas interdependentes.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The unit focuses on the development of programs for designing complex urban and / or territorial design, exploring
urban designs and the mastery of scales of larger scope, hinged with smaller scales. It addresses principles and
deepens definitions of urban design. It tackles the compromise between the built environment, systems, networks,
infrastructure, public spaces contexts, types of spaces "green" and ecostructures. The contents of the course focus
on the elements of natural, cultural and social aspects of the urban landscape, the quality of the urban environment and
the levels of connectivity, the diversity and mix of uses, open spaces, streams and urban networks, parcels and
registry. The evaluation of the syllabus, according to the framework of the objectives of the course, is based in the
correlation between the implicit processes and inherent principles to both objectives and evaluation elements, which
are anchored in interdependent morphological approaches.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conhecimentos são transmitidos em trabalho prático, aulas teóricas, visitas de estudo exploratórias, trabalho de
campo estruturado, seminários, organização programática do projeto, com particular atenção à capacidade de
comunicação visual, escrita e oral da solução urbanística proposta. As estratégias de ensinoaprendizagem respondem
à especificidade dos exercícios indicados, com sessões multimédia de debate para reflexão individual e/ou em equipa.
A metodologia concorre para um conhecimento sistemático e reflexivo da morfologia urbana, aplicandose
metodologias quantitativas, qualitativas, normativas, históricogeográficas. A avaliação é contínua, ponderando os
seguintes elementos: participação ativa e continuada na unidade curricular; realização, entrega e apresentação dos
quatro momentos de avaliação previstos para o exercício prático de projeto urbano. Este processo dota o estudante de
ferramentas, processos e procedimentos para a análise e intervenção urbana.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Knowledge is transmitted in practical work, lectures, exploratory field trips structured seminars, programmatic
organization of the project, with special attention to visual, written and oral communication skills of the proposed urban
solution. The teachinglearning strategies respond to the specificity of the proposed exercises, with multimedia
sessions, of individual and / or group contributes to discussion. The methodology contributes to systematic and
reflective knowledge of urban morphology, applying quantitative, qualitative, normative, historical and geographical
methods. The evaluation is continuous considering the following criteria: active and continued participation;
completion, delivery and presentation of the four elements of the development of a practical urban design. This
process endows the student with tools, processes and procedures for urban analysis and intervention.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular visa capacitar o estudante de conteúdos relativos a problemáticas urbanas e respetiva correlação
com o território, sistemas e redes, a partir da análise morfológica ao tecido edificado, da estruturação dos usos do
solo, ao enquadramento dos tipos de parcelas, e sua base cadastral, para além do enfoque em questões da malha
viária e níveis de fluxos, acessibilidades, transportes e mobilidade. A aprendizagem decorre em fases próprias de
desenvolvimento do exercício de projeto proposto, compreendendo o diagnóstico, análise e síntese de um
determinado espaço urbano e demais elementos  tangíveis e intangíveis  configuradores do inerente complexo
compósito resultante. As metodologias de ensino implícitas para o reconhecimento disciplinar deste conjunto de
assuntos assentam num leque de procedimentos morfológicos que se complementam e que conduzem o estudante
por um quadro operativo bastante diversificado, de modo a que possa experimentar abordagens qualitativas,
quantitativas, normativas, históricogeográficas, contextualistas, analíticas e criticointerpretativas. Estes e outros
métodos (entrevistas, inquéritos, mapas psicogeográficos) convergem para a fase de conformação da solução
urbanística preconizada pelo estudante, a qual organiza um conjunto de objetivos e ações que têm como finalidade
estabelecer uma estratégia de intervenção urbana. Para o efeito são disponibilizadas, por via de apresentações
teóricas, referências que remetem para ensaios considerados relevantes. Os autores e projetos/obras explicados
enriquecem a aprendizagem do estudante, contribuindo para que o mesmo construa diretrizes próprias de desenho
urbano, definindo  fundamentando  os princípios urbanísticos da sua solução urbanística. Estas referências
constituem também um guião orientador de possíveis pesquisas que o estudante pode levar a cabo no sentido de
investigar temáticas  primeiramente de forma exploratória, posteriormente de forma estruturada  que pretenda
aprofundar na âmbito da unidade curricular. Assim, o estudante pode completar os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular com perspetivas pessoais que entenda úteis para o enriquecimento do seu conhecimento sobre as
matérias ministradas. O projeto urbano decorre de escalas panorâmicas sobre o território urbano em análise, sendo
sequenciadas escalas cada vez com mais detalhe e maior rigor e precisão na aproximação à área de estudo alvo da
solução urbanística do estudante. Instrumentalmente, experimentamse ferramentas analógicas, digitais e
tridimensionais, através de desenhos (de conceptualização, representação, apresentação, teste da ideia de projeto,
rigorosos, etc.), colagens, maquetas gerais e de detalhe das áreas da cidade, entre outras. A aprendizagem do
estudante remata na pormenorização da materialização de constituintes morfológicos das respetivas propostas, como
ruas, praças, largos, dispositivos tipológicos variados, equipamento urbano, mobiliário diverso de espaço público.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course aims to enable the student knowledge related to urban issues and its correlation with the territory, systems
and networks, from the morphological analysis of the urban environment, the structure of land use, the environment of
the types of parcels, and its registration base, beyond the focus on issues of roads and levels of flows, accessibility,
transport and mobility. Learning takes place in different phases of development of a design exercise, including the
diagnosis, analysis and synthesis of a specific urban space and other elements  tangible and intangible  inherent to

the resulting complex composition. The implicit teaching methodologies for recognition of this set of disciplinary
subjects are based on a range of morphological procedures that complement their self and lead the student throughout
a diversified operative table, so he can experience qualitative, quantitative, regulatory, historical and geographical,
contextualist, analytical and criticalinterpretive approaches. These and other methods (interviews, surveys, psycho
geographical maps) converge to the urban solution phase advocated by the student, which organizes a set of goals and
actions that are intended to establish a strategy of urban intervention. For this purpose are facilitate, through
theoretical presentations, references that refer to experiences deemed relevant. The authors and projects / works
explained enrich student learning, leading him to build his own urban design guidelines, defining – reasoned  the
principles of its urban solution.
These references are also a script intended to guide the possible research that the student may carry out in order to
investigate these subjects  first in an exploratory way, later in a more structured way  aiming to deepen the scope of
the course. Thus, the student can complete the learning objectives of the course with personal perspectives deemed
useful for the enrichment of his knowledge of the subjects taught. The urban design arises from panoramic scales over
the urban territory in question, being sequenced with increasing detail and greater accuracy and precision in the
approach to the study of the target urban solution designed by the student. Instrumentally, he will experience
analogical, digital and threedimensional drawings (conceptualisation, representation, presentation, testing the idea of
design, rigorous, etc.), collages, scale models and detailed models of areas of the city, among others. The learning
ends on effort at detailing the materialization of morphological constituents of the respective proposals, such as
streets, squares, varied typological devices, urban equipment, and furnishings of public space.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
1143. SYSTÈME DE L'ARCHITECTURE URBAINE
Système de l'architecture urbaine : le quartier des Halles a Paris / Françoise Boudon... [et al.] ; dessins de Jean Blécon.
 Paris : Centre National de la Recherche Scientifique, 1977.
ISBN 2222018749
CDU 711.4 (44)
711.4 (44) / S 99 / V. 1 (BDC/ESG)  001322
1917. AMADO, Miguel Pires
Planeamento urbano sustentável / Miguel Pires Amado.  2ª ed..  Casal de Cambra : Caleidoscópio, 2009.
ISBN 9728801742
CDU 711.4 (469) : 711.4 (469.412) : 502.13
711.4 (469) / A 494 pl (BDC/ESG)  002315
1232. BALSAS, José Carlos Lopes
Urbanismo comercial em Portugal / Carlos José Lopes Balsas.  Lisboa : Gepe  Gabinete de Estudos e Prospectiva
Económica, 1999.
ISBN 9728170556
CDU 711.4 (469)
711.4 (469) / B 157 u (BDC/ESG)  001433
1234. VARANDA, Fernando
Compêndio elementar de prática de urbanismo / Fernando Varanda.  Lisboa : Universidade Lusófona de Humanidades
e Tecnologias, Centro de Estudos de SocioUrbanismo, 1999.
CDU 711.4

Mapa IX  A38 História da Cidade
6.2.1.1. Unidade curricular:
A38 História da Cidade
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Armando Alberto Ferreira Fernandes  2 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Potenciar as capacidades de análise, interpretação e síntese;
 Desenvolver a capacidade de reflexão crítica, fundamentada e responsável;
 Consolidar um corpo de referências, culturais e teóricas básicas, referencial para a atividade projetual aplicada ao
urbanismo;
 Enquadrar a evolução tipomorfológica das cidades ao longo da história;
 Referenciar a relação entre o contexto social, político e económico e a modificação da cidade;

 Entender os princípios e processos indexados à transformação urbana;
 Situar referências e conceitos sobre a cidade na atividade projetual.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Strengthen the capacities of analysis, interpretation and synthesis;
 Develop the capacity for critical reflection, substantiated and responsible;
 Consolidate a body of references, cultural and theoretical basic reference for the design activity applied to urbanism;
 To frame the morphological type of evolution of the cities throughout history;
 To refer to the relationship between the social, political and economic context and the modification of the city;
 Understand the principles and processes linked to urban transformation;
 Locate references and concepts about the city in project activity.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 História das cidades no tempo e no espaço;
2 Primeiros assentamentos;
3 Povoados no vale dos rios Tigres e Eufrates;
4 Antecedentes da cultura citadina grecoromana: polis; civitas; urbis;
5 Cidade na antiguidade clássica;
6 Cidade medieval;
7 Cidade islâmica;
8 Cidade renascentista;
9 Cidade barroca;
10 Cidade industrial;
11 Experiências urbanas do século XIX;
12 Cidade moderna;
13 Cidade contemporânea.
6.2.1.5. Syllabus:
1  History of the cities in time and space;
2  First settlements;
3  Villages in the valley of the rivers Tigris and Euphrates;
4  Background of the GrecoRoman city culture: polis, civitas; urbis;
5  City in classical antiquity;
6  Medieval city;
7  Islamic city;
8  Renaissance city;
9  Baroque city;
10  Industrial city;
11  Urban experiences in the nineteenth century;
12  Modern city;
13  Contemporary City.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular incide sobre os diferentes tipos de assentamentos, aglomerados e cidades ao longo da história,
abordados a partir da diversidade dos respetivos processos e modelos: utópicos, imaginários, simbólicos,
pragmáticos, reformadores, contextualistas. Abordase a pluralidade de matrizes urbanas: clássica, medieval,
renascentista, barroca, industrial, moderna, pósmoderna e contemporânea – para o entendimento do fenómeno
urbano. Os conteúdos programáticos definidos para a unidade curricular refletem a evolução tipomorfológica das
cidades, em termos cronológicos e espaciais, para além de consubstanciarem a relação entre o contexto social,
político e económico com a modificação da cidade. A validação dos conteúdos programáticos relativamente ao
enquadramento dos objetivos da unidade curricular verificase na complementaridade entre ambos, não só no
respeitante aos princípios e processos de transformação urbana, como também no que se refere aos conceitos sobre a
cidade.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The unit focus on different classes of settlements, agglomerates and towns throughout history, studied from the
diversity of the respective processes and models: utopian, imaginary, symbolic, pragmatic, reformers, contextualist. It
addresses the plurality of urban arrays: classical, medieval, renaissance, baroque, industrial, modern, postmodern and
contemporary – for understanding the urban phenomenon.
The syllabus for the course reflects the typemorphological evolution of cities, in terms of chronology and space, and
consubstantiates the relationship between the social, political and economic change in the city. The validation of the
syllabus in relation the objectives of the course brings forth the complementarity between both, not only in regard the
principles and processes of urban transformation, but also with regard to the concepts of the city.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos são transmitidos em horas de contacto de componente eminentemente teórica, transmitindose
conhecimento e pensamentos/acontecimentos sobre a história das cidades através da exposição de fundamentos
relativos à transformação urbana, recorrendo ao estudo de autores de referência. O docente é responsável pelos
conteúdos expositivos, havendo também espaço para a reflexão e debate sobre temas relacionados com a história das
cidades indicados pelos estudantes (suporte para uma experiência expositiva). As estratégias de ensinoaprendizagem
respondem à especificidade dos assuntos explorados, com sessões multimédia, havendo oportunidade para a reflexão
individual e/ou em grupo. A metodologia concorre para um conhecimento sistemático e reflexivo da história da cidade.
A avaliação aferese através do envolvimento e compromisso do estudante para com a unidade curricular,
complementada com a realização de um trabalho prático de pesquisa e um teste final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The syllabus topics are transmitted in contact hours eminently theoretical, in which knowledge and thoughts / events
on the history of cities are passed on by the explanation of the fundaments of urban transformation, and the study of
the reference authors. The teacher is responsible for the expositive topics, although there is also space for reflection
and debate on topics related to the history of the cities indicated by the students (support for an expository
experience). The teachinglearning strategies respond to the specific issues that are examined with multimedia
sessions, with the opportunity for individual and / or group reflection. The methodology adds to systematic and
reflective knowledge of the town's history. The evaluation shall be gauged through the involvement and commitment of
the student with the course, complemented with the development of a practical research paper and a final test.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular referese à evolução das civilizações e dos modelos urbanos ao longo da história, incluindo as
utopias urbanas, os modelos simbólicos e as cidades imaginárias; bem como à caracterização do espaço público, da
estrutura urbana, da relação entre público e privado, dos modelos teóricos e da organização social. Como objetivos
educacionais, desenvolve no estudante métodos operativos de análise, interpretação e síntese, apoiadas na
capacidade de reflexão crítica, fundamentada e responsável, consolidada num corpo de referências, culturais e
teóricas estruturantes para a aprendizagem. Quanto à componente metodológica, a unidade curricular combina um
conjunto de ações concertadas, com propósitos distintos, assentes em sessões teóricas, nas quais se transmitem as
temáticas necessárias ao conhecimento sobre os autores, correntes e acontecimentos relevantes para a história da
cidade. Para o efeito, procedese à exposição dos fundamentos relativos à transformação urbana e suas épocas,
recorrendo ao estudo de obras e cidades de referência. Neste sentido, são apresentados conteúdos expositivos,
havendo espaço para a reflexão e debate sobre temas relacionados com a história da cidade, assegurando uma
participação ativa do estudante. Realizase um trabalho de pesquisa, designado “A história de uma cidade”,
consistindo na análise de uma cidade selecionada pelo estudante, preferencialmente com disponibilidade de
informação cartográfica e bibliografia diversa, na qual explore a problemática da respetiva evolução urbana e inerentes
processos de transformação tipomorfológica – situação e sitio (sitologia urbana), condicionantes e elementos físicos
significativos para a estruturação da forma urbana, configuração do tecido urbano e sua relação com o contexto
histórico, político, social, económico, caracterização funcional da cidade e demais usos e apropriação de espaços
públicos. Por esta via, o estudante pode completar os objetivos de aprendizagem da unidade curricular com
perspetivas pessoais que entenda úteis para o enriquecimento do seu conhecimento sobre as matérias ministradas,
aprofundando métodos operativos de análise, interpretação e síntese da informação recolhida, a capacidade de
estruturação de releituras críticas, informadas e fundamentadas sobre a cidade estudada, reconhecendo a estrutura
tipomorfológica da cidade no tempo e no espaço. Aplicase o método do redesenho cartográfico e interpretativo dos
vários momentos de transformação da forma urbana. O exercício prático é apresentado pelo estudante à turma, sendo
debatido e interpelado pelos restantes estudantes e pelo docente.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit studies the evolution of civilizations and urban models throughout history, including urban utopias,
the symbolic models and imaginary cities, as well as the characterization of public space, urban structure, the
relationship between public and private space, and the theoretical models and the social organization. As educational
objectives, this unit tries to help the student develop operational methods of analysis, interpretation and synthesis,
supported the capacity for critical, reasoned and responsible reflection, based on a consolidated body of cultural and
theoretical references, structuring for the learning process. Regarding the methodological approach, the course
combines a set of concerted actions, with different purposes, based on theoretical sessions, in which the themes
necessary to transmit knowledge of the authors, currents and relevant events to the history of the city are transmitted.
To that purpose, an explanatory presentation of the urban transformation and their periods are exposed, using the
study of works and cities of reference. In this sense, the topics are presented in a way which leaves space for reflection
and debate on issues related to the city's history, ensuring active participation of the student.
It is held a research paper, entitled "The History of a City", consisting in the analysis of a selected city by the student,
preferably with availability of cartographic information and varied bibliography, which explore the issue of the
respective urban evolution and inherent processes of morphological transformationtype  status and site, significant
physical conditions and elements for structuring the urban form, configuration of the urban fabric and its relation to the
historical, political, social, economic, functional characterization of the city and other uses and appropriation of public
spaces. In this way, the student can complete the learning objectives of the course with personal perspectives as it
deems useful for the enrichment of their knowledge of the subjects taught, deepening operational methods of analysis,
interpretation and synthesis of the information collected, the ability of structure reinterpretations critical, informed and
reasoned about the city studied, recognizing the morphological structuretype of the town in time and space. It applies
the method of the cartographic redesign and interpretation of the various moments of transformation of urban form.

The practical exercise is presented by the student to the class, and it is debated and questioned by the other students
and the teacher.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
BENEVOLO, Leonardo  A cidade e o arquitecto. Lisboa : Edições 70, [1998?]. ISBN 9724401073 Cota na BDC: 711.4 /
B 413 c
BENEVOLO, Leonardo  A cidade na história da Europa. Lisboa : Presença, 1995. ISBN 9722318837 Cota na BDC:
711.4 / B 413 ci
BENEVOLO, Leonardo  El arte y la ciudad antigua, 3.ª ed., Barcelona: Gustavo Gili, 1982.
BENEVOLO, Leonardo  El arte y la ciudad contemporanea, 3.ª ed., Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1982.
BENEVOLO, Leonardo  El arte y la ciudad medieval, 3.ª ed., Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1982.
BENEVOLO, Leonardo  El arte y la ciudad moderna del siglo XV al XVIII, Barcelona: Gustavo Gili, 1982.
BENEVOLO, Leonardo  História da cidade, Säo Paulo: Perspectiva, 1983. (Título Original: Storia della cittá).
CHUECA GOITIA, Fernando  Breve história do urbanismo. 5ª ed. Barcarena : Presença, 2003. ISBN 9722315412
ROSENAU, Helen  A cidade ideal : evolução arquitectónica na Europa. Lisboa : Presença, 1988.

Mapa IX  A39 Teoria Urbanística
6.2.1.1. Unidade curricular:
A39 Teoria Urbanística
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
David Manuel Leite dos Santos Viana  2 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Desenvolver a capacidade de análise, interpretação e síntese de diversas propostas urbanas, identificando, cruzando
e codificando distintas linguagens e gramáticas numa sintaxe cognitiva e espacial;
 Compreender e desenvolver instrumentos de pesquisa e metodologias de abordagem sobre a condição urbana
presente, de modo a incrementar visões e perspetivas próprias sobre o espaço urbano contemporâneo e os seus
valores expressivos, apoiadas numa sensibilidade complexa e estruturadas em processos de transversalidade
interdisciplinar e interescalar;
 Expressar e comunicar conhecimentos ao nível do pensamento sobre a cidade prémoderna, moderna, pósmoderna
e o urbano contemporâneo;
 Consciencializar para o papel do urbanismo na transformação do território e da sociedade  no espaço e no tempo.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Develop the capacity for analysis, interpretation and synthesis of diverse urban proposals, identifying and coding
across different languages and grammars in syntax and cognitive space;
 Understand and develop research tools and methodologies of approach about the present urban condition, in order to
increase views and perspectives on contemporary urban space and its expressive values, sensitivity supported a
sensitive complex and structured in processes of interdisciplinary transversality and interscale;
Express and communicate knowledge in terms of thinking about the premodern, modern, postmodern city and the
contemporary urban;
 Raising awareness for the role of urbanism in the transformation of territory and society  in space and time.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Século XVIII: préurbanismo.
2 Século XIX: a cidade industrial e consubstanciação disciplinar do urbanismo; modelos culturalistas/humanistas.
3 Século XX: utopias urbanas; modelos progressistas; cidade moderna  zonamento e especialização das partes e
funções urbanas; crítica ao urbanismo funcional; as novas utopias e o debate sobre a cidade e o urbano; o papel dos
centros históricos e a expansão de periferias; o desafio da grande dimensão do espaço urbano globalizado e
extensivo.

4 Século XXI: desafios do urbano contemporâneo; novas orientações para a investigação em urbanismo; ecological
urbanism; princípios do green urbanism; o urbanismo [in]formal.
6.2.1.5. Syllabus:
1  Eighteenth Century: Preurbanism;
2  Nineteenth Century: the industrial city and urbanism disciplinary consubstantiation; culturalist / humanists models;
3  Twentieth Century: urban utopias; progressive models; modern city  zoning and specialization of parts and urban
functions; critic to functional urbanism; new utopias and debate over the city and the urban; the role of historical
centres and expanding suburbs; the challenge of large dimension of urban space, both extensive and global;
4  XXI Century: challenges of contemporary urbanism; new research directions in urbanism; ecological urbanism;
principles of green urbanism; [in] formal urbanism.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objetivos da unidade curricular prendemse com a análise, interpretação e síntese de teorias urbanísticas,
identificando, cruzando e codificando distintas linguagens e gramáticas numa sintaxe cognitiva e espacial. Abordase
a génese da tratadística urbana, operações urbanas de referência, conceitos como cidade global, cidade contínua ou
nãolugares. Desenvolvese no estudante visões e perspetivas próprias sobre o espaço urbano contemporâneo e os
seus valores expressivos. Para o efeito, os conteúdos programáticos enquadram a disciplina urbanística a partir dos
seus primeiros momentos de conformação até à atualidade, traduzindo os diferentes tipos de problemáticas
equacionadas nas diversas correntes de pensamento que suportam a Teoria Urbanística. A validação dos conteúdos
programáticos relativamente ao enquadramento dos objetivos da unidade curricular verificase na correlação entre
ambos, não só no respeitante aos modelos urbanos mas também no que se refere aos respetivos processos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The objectives of the course are related to the analysis, interpretation and synthesis of urban theories, identifying and
coding across different languages and grammars in space and cognitive syntax. It discusses the genesis of urban
treatises, urban operations of reference and concepts like global city, continuous town or nonplaces. It helps
developing the students own visions and perspectives on contemporary urban space and its expressive values. To this
end, the syllabus fit urban discipline from their first moments of development to the present day, reflecting the different
types of problems envisaged in the various schools of thought supporting Urban Theory. The validation of program
contents for the framework of the objectives of course is based on the correlation between the two, not only as regards
to urban models but also in relation to the respective processes.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conhecimentos e competências serão transmitidos por horas de contacto de componente teórica através de
estudos comparativos e de relações com correntes, por exemplo, do pensamento social, da arte, arquitetura e
urbanismo, da técnica, ambiente, do território e da paisagem. A exposição das diversas teorias sobre a cidade e
interpretações sobre o espaço urbano é da responsabilidade do docente (ou de convidados para o efeito). O estudante
tem oportunidade para a reflexão/debate sobre temas específicos a desenvolver quando confrontado com textos sobre
os novos compromissos urbanos. As estratégias de ensinoaprendizagem respondem à especificidade dos assuntos
explorados, com sessões multimédia, havendo espaço para a reflexão individual e/ou em grupo. A metodologia
concorre para um conhecimento sistemático e reflexivo da teoria urbanística. A avaliação aferese através do
envolvimento e compromisso do estudante para com a unidade curricular, complementada com a realização de dois
testes.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The knowledge and skills will be transmitted by contact hours of theoretical training through comparative studies and
relations with currents, for example, social thought, art, architecture and urbanism, technology, environment and
landscape planning. The exposure of the various theories about the city and interpretations of urban space are the
responsibility of the teacher (or invited speakers). The student has the opportunity for reflection / discussion on
specific topics to develop when confronted with texts on new urban commitments. The teachinglearning strategies
respond to the specific issues explored with multimedia sessions, with space for individual and / or group reflection.
This methodology contributes to systematic and reflective knowledge of urban theory. The evaluation shall be gauged
through the involvement and commitment of the student with the course, complemented with the results of two tests.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular visa capacitar o estudante para a análise. Interpretação e síntese de diferentes teorias urbanas,
cruzando e codificando distintas linguagens e gramáticas numa sintaxe cognitiva e espacial. Neste sentido,
apresentamse em sessões teóricas múltiplos estudos de caso que possibilitem estabelecer um quadro comparativo
de referências que  partindo de abordagens iniciais muito exploratórias  conduzam o estudante à apreensão do
sentido disciplinar do urbanismo, enquanto corpo científico próprio. A progressão na aprendizagem consolidase no
desenvolvimento estruturado de instrumentos de pesquisa e metodologias de abordagem sobre a condição urbana
presente, de modo a que o estudante seja capaz de incrementar visões e perspetivas próprias sobre o espaço urbano
contemporâneo e seus valores expressivos, apoiadas numa sensibilidade complexa e estruturadas em processos de
transversalidade interdisciplinar e interescalar. Para o efeito, são explicados, nas horas de contacto, teorias e autores
que contribuíram para a consubstanciação da teoria urbanística. A partir da exposição de um vasto conjunto de

conteúdos referentes ao âmbito da unidade curricular, o estudante tem oportunidade de  com os restantes colegas e
com o docente  debater e refletir sobre as matérias explanadas. Assim, o ensino assenta igualmente na expressão
discussão fundamentada de conhecimentos ao nível do pensamento sobre a cidade prémoderna, moderna, pós
moderna e o urbano contemporâneo, adquirindo consciência do papel do urbanismo na transformação do território e
da sociedade. As metodologias de ensino visam o enquadramento dos objetivos da unidade curricular quer em sentido
estrito (disciplinar), mas também de largo espectro, cruzando questões com o pensamento social, da arte, arquitetura,
da técnica, ambiente, do território e da paisagem. A exposição das diversas teorias sobre a cidade e interpretações
sobre o espaço urbano é da responsabilidade do docente (ou de convidados para o efeito). Ao estudante é fornecida
bibliografia diversa (textos, artigos, capítulos de livros), para que o mesmo possa aprofundar a sua aprendizagem e,
principalmente, consiga estabelecer nexos programáticos para assuntos que entenda necessário investigar com maior
rigor e de forma mais incisiva. Sendo uma unidade curricular do 7.º semestre, o estudante pode ensaiar linhas de
pesquisa que pretenda dar continuidade no seu percurso académico. A aferição da aquisição de conhecimentos
concretizase em dois momentos muito específicos de avaliação, em que o estudante é confrontado com a realização
de testes nos quais deve responder às questões elencadas, articulando conteúdos, autores e referências. A
performance formativa do estudante é também validada em outros momentos que confirmem o respetivo envolvimento
e compromisso para com a unidade curricular. As metodologias de ensino aplicadas contemplam ainda a necessária
correlação da unidade curricular com a de ProjetoUrbanismo.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The unit aims to enable the student to perform analysis, interpretation and synthesis of different urban theories, and
coding across different languages and grammars in cognitive and spatial syntax. In this sense, it presents theoretical
sessions on multiple case studies that allows the student to establish a comparative table of references  starting from
very early exploratory approaches  leading to the assimilation of the disciplinary sense of urbanism by the student,
with a specific scientific body. Progression in learning is consolidated in the structured development of research tools
and methodologies approach to the present urban condition, so that the student is able of increasing own visions and
perspectives on contemporary urban space and its expressive values, supported on a complex sensitivity and
structured on interdisciplinary and transversal processes at different scales. For this purpose are explained in contact
hours, theories and authors who have contributed towards the development of urban theory. Upon explanation of a
wide range of content related to the scope of the course, the student has the opportunity  with other colleagues and
the professor  to discuss and reflect on issues explained. Thus, teaching is also based on reasoned discussion of
knowledge expression level of thinking about the city premodern, modern, postmodern and contemporary urban,
gaining awareness of the role of urbanization in transforming the territory and society. The teaching methodologies
target the framework of the objectives of the course both in the strict sense (discipline), and broadspectrum, crossing
issues with social thought, art, architecture, technology, environment and landscape planning. The exposure of the
various theories about the city and interpretations of urban space is the responsibility of the teacher (or invited
speakers). The student is provided diverse literature (texts, articles, book chapters), so that it can deepen their learning
and is able to establish connections to programmatic issues it deems necessary to investigate more closely and more
forcefully. Being a course of the 7th semester, students can experience lines of research they may wish to continue on
their academic path. Gauging the acquisition of knowledge manifests itself in two specific moments of evaluation, in
which the student is confronted with tests whose questions demands relating content, authors, and references. The
formative student performance is also validated at other times to confirm the respective involvement and commitment
to the course. The teaching methodologies applied contemplate the necessary relation between the syllabus and
ProjectPlanning.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
1233. ANSAY, Pierre
Penser la ville : choix de textes philosophiques / Pierre Ansay, René Schoonbrodt.  Bruxelles : Archives D'Architecture
Moderne, 1989. ISBN 2871430659. CDU 711.4/ A 626 p (BDC/ESG)  001434
1225. BENEVOLO, Leonardo
As origens da urbanística moderna / Leonardo Benevolo.  2ª ed..  Lisboa : Presença, 1987.
CDU 711.4/ B 413 o (BDC/ESG)  001422
1808. BOFILL, Ricardo
L' architecture des villes / Ricardo Bofill, Nicolas Véron.  Paris : Odile Jacob, cop. 1995.
CDU 711.4/ B 661 a (BDC/ESG)  002195
1141. CERVELLATI, Pier Luigi
La nouvelle culture urbaine : Bologne face a son patrimoine / P. L. Cervellati, R. Scannavini, C. de Angelis ; traduit et
adapté par E. Tempia et A. Petita.  Paris : Éditions du seuil, 1981.
ISBN 2020058928. CDU 711.4 (450) / C 413 n (BDC/ESG)  001320
1155. CHUECA GOITIA, Fernando
Breve história do urbanismo / Fernando Chueca Goitia ; tradução de Emílio Campos Lima.  7ª ed..  Lisboa : Presença,
2008. ISBN 9789722315418

Mapa IX  A40 Planeamento e Gestão Urbanística
6.2.1.1. Unidade curricular:
A40 Planeamento e Gestão Urbanística
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Lima Guerreiro  4 horas semanais

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Compreender as relações entre o conhecimento do meio biofísico, o quadro social, político, institucional e legal, que
fundamentam os modelos e os instrumentos de gestão territorial.
 Analisar e cumprir objectivamente os instrumentos de planeamento e de gestão urbana.
 Avaliar a natureza evolutiva dos modelos de desenvolvimento da morfotipologia, nos espaços urbanos e peri
urbanos, no planeamento sectorial e de infraestruturas sócioeducativas.
 Interpretar o espaço urbano de forma a implementar sistemas de gestão e ordenamento do território que promovam o
desenvolvimento sustentável.
 Reconhecer e implementar medidas que visem a prevenção e o controlo integrado das dinâmicas morfotipológicas.
 Desenvolver as capacidades de concepção e implementação de modelos e processos de crescimento urbano em
acções de planeamento, gestão e requalificação do espaço urbano.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To understand the relation between the biophysical environment knowledge, the social, political, institutional and
legal frameworks at the bottom of models and instruments of territorial management.
 To analyze and objectively fulfil the instruments of planning and urban management.
 To evaluate the evolving nature of the development of morphotypology models, in urban and periurban spaces,
sectorial planning and socioeducational infrastructures.
 To interpret the urban space in order to implement management and planning systems, which promote the
sustainable development.
 To recognize and to implement measures for the integrated prevention and control of morphotypological dynamics.
 To develop the capacity to conceive and implement models and processes of growth in urban planning actions,
management and redevelopment of urban space.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 O Território:
Caracterização e composição genérica;
As Infraestruturas do território e o seu papel na conformação do plano das cidades.
3 O Quadro Legal Nacional e Europeu:
A Administração do Espaço público e a articulação com a regulamentação da propriedade privada;
Interesse Nacional e direito privado;
Gestão de conflitos e estratégias de salvaguarda de interesse colectivo.
2 O Planeamento e a Gestão territorial:
Evolução conceptual e metodológica;
O enquadramento dos instrumentos de ordenamento existentes (hierarquia, objectivos e impacto pratico);
As principais Entidades de avaliação, regulação e monitorização;
Os Espaços Urbanos e periurbanos;
Os Modelos morfotipologicos.
4 Os Processos de execução e de implementação de instrumentos de ordenamento:
Os Usos do solo e sua aplicação nos processos de planeamento;
As estratégias de referencia de consolidação e requalificação Urbana.
6.2.1.5. Syllabus:
1  Territory: characterization and generic composition; territory infrastructure and its role in shaping the plan of the
cities.
3  The national and European legal framework: the public space administration and the articulation with the private
property regulation; national interest and private property; conflict management and collective interest safeguard
strategies.
2  The planning and territorial management: conceptual and methodological developments; the framework of existing

planning instruments (hierarchy, objectives and practical impact); major assessment entities, regulation and
monitoring; urban and periurban areas; morphotypological models.
4 – Enforcement and implementation processes of planning instruments: the uses of soil and its application in planning
processes; the reference strategies of urban consolidation and reclassification.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular contempla os instrumentos de planeamento e de gestão do território, o seu enquadramento legal,
para além do campo de aplicação e respetivos mecanismos de gestão e monitorização. Enquadrase a hierarquia dos
planos nacionais, regionais ou municipais, a sua escala de intervenção e sua aplicação. Definemse, para o efeito, as
áreas interdisciplinares a coordenar em cada plano, caracterizando as peças que o constituem e ferramentas utilizadas
na gestão urbanística. Neste sentido, os conteúdos definidos versam sobre os procedimentos e processos de
planeamento urbanístico, enfocando as relações entre o conhecimento do meio, o quadro social, político, institucional
e o legal, que fundamentam os modelos e os instrumentos de gestão territorial. A validação dos conteúdos
programáticos relativamente ao conjunto dos objetivos da unidade curricular verificase na interdependência entre
ambos – tanto quanto ao âmbito, como no que se refere ao contexto operativo.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The unit includes planning and management of the territory instruments, its legal framework, beyond the scope of
application of the respective management and monitoring mechanisms. It fits in a hierarchy of national, regional or
municipal, its scale of application or intervention. This is defined, for this purpose, coordinating interdisciplinary areas
in each plan, featuring parts and tools that are used in urban management. In this sense, the subjects of the course
deal with defined procedures and processes of urban planning, focusing on the relationship between knowledge of the
environment, social, political, institutional and legal framework underpinning the models and the instruments of
territorial management. The evaluation of the course contents in relation to the proposed overall goals is verified by the
interdependence between them  as far as the scope and with regard to the operative context.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conhecimentos são transmitidos em sessões teóricopráticas de quatro horas em que o docente expõe oralmente
os conteúdos a desenvolver, complementando com apresentações em que o estudante tem oportunidade de debater
os assuntos que se encontra a ensaiar. Pretendese, a partir deste tipo de aulas dinâmicas, nas quais realizase um
trabalho prático continuado de projeto de planeamento, que se consolide no estudante uma aprendizagem estruturada
na experimentação de princípios e orientações urbanísticas e na reflexão crítica sobre a diversidade de conceitos que
gravitam em torno dos territórios urbanos contemporâneos. A avaliação é contínua e pressupõe a realização de um
exercício prático que começa com uma fase de grupo e termina com a apresentação de uma proposta individual de
plano pormenor. Importa ainda o envolvimento e compromisso do estudante para com a unidade curricular. A
metodologia concorre para o conhecimento sistemático e reflexivo do planeamento e da gestão urbanística.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Knowledge is transmitted in theoreticalpractical sessions of four hours in which the teacher verbally explains the
contents to be developed, complemented with presentations in which students have the opportunity to discuss the
issues that are being tested. It is intended with this type of dynamic classes, in which a continued practical work of
urban management design is developed by the students, to consolidate a structured learning based on testing of urban
principles and guidelines and critical reflection on the diversity of concepts revolving around contemporary urban
territories. Evaluation is continuous and requires the completion of a practical exercise that starts with a group stage
and ends with the presentation of an individual detailed plan. The student's involvement and commitment towards the
course is also evaluated. Therefore the methodology contributes to systematic knowledge and reflective urban
planning and management.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A finalidade da unidade curricular prendese com o conhecimento e exercício do planeamento e da gestão urbanística.
O programa integra a perceção das relações entre o conhecimento do meio, o quadro social, o político, o institucional
e o legal, que fundamentam os modelos e os instrumentos de gestão territorial. A aptidão de representar, estudar,
modelar, ordenar e organizar sistemas e o espaço urbano para implementar sistemas de gestão e ordenamento do
território que promovam o desenvolvimento sustentável, resulta da formação de competências para: caracterização e
avaliação de sistemas ambientais; planeamento, gestão e requalificação do espaço urbano; análise e conceção de
modelos e instrumentos de planeamento e de gestão urbana; avaliação da natureza evolutiva dos modelos de
desenvolvimento da morfotipologia, nos espaços urbanos e periurbanos, no planeamento sectorial e de infraestruturas
socioeducativas; conceção, aplicação e validação de processos de crescimento urbana, nomeadamente de planos
implementados; implementação de medidas que visem a prevenção e o controlo integrado das dinâmicas
morfotipologicas; implementação e certificação de sistemas de gestão urbana; análise e desenvolvimento de
propostas inovadoras. A metodologia aplicada concorre para que os conhecimentos sejam transmitidos de modo a
que o estudante tenha noção da realidade dos problemas urbanos, dos factos que importa a ter em linha de conta e
que podem ser solucionados através do planeamento e do auxílio da gestão urbanística. O produto das pesquisas
efetuadas serve como matériaprima para a realização do exercício do planeamento. O objetivo é sensibilizar o
estudante para o planeamento e a gestão urbanística como mecanismos reguladores de uma realidade, para uma vida
numa sociedade equitativa. A interatividade da mesma serve para que o estudante apreenda com maior rigor um
conjunto de conceitos que utilizará no projeto urbano. Os trabalhos de investigação são efetuados em grupos de
estudo. Na última fase do semestre, o grupo desenvolve um trabalho que reflita a aprendizagem ao longo do semestre,
ensaiando um plano de pormenor, mas relacionado com o trabalho de grupo. A performance formativa do estudante é

também validada em outros momentos que confirmem o respetivo envolvimento e compromisso para com a unidade
curricular. As metodologias de ensino aplicadas contemplam ainda a necessária correlação da unidade curricular com
a de ProjetoUrbanismo.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The purpose of the course deals with the knowledge and exercise of urban planning and management. The syllabus
incorporates the perception of the relationship between knowledge of the environment, social, political, institutional
and legal underpinning models and instruments of territorial management. The ability to represent, study, model, sort
and organize systems and urban space to and implement systems for urban management and planning that promote
sustainable development, results from training skills, such as: characterization and evaluation of environmental
systems, planning, management and redevelopment urban space; analysis and conception of models and tools for
urban planning and management; assessment of the changing nature of the development models of morfotypology, in
urban and periurban spaces, in sectarian planning and socio educative infrastructure, designing, implementation and
validation of urban growth processes, including implemented plans; implementation of measures aimed at the
prevention and control of integrated dynamic morfotypologies; implementation and certification of urban management
systems; analysis and development of innovative proposals.
The applied methodology contributes to the transmission of knowledge so that the student has a bigger notion of the
reality of urban problems, the facts that matter to take into account and that can be solved through urban planning and
management.
The results of the research conducted serves as raw material for the realization of the planning exercise. The aim is to
alert the student to the urban planning and management as regulatory mechanisms as a reality to promote life in a fair
society. It`s interactivity enables the student to seize more accurately a set of concepts that he will use in urban design.
The research is conducted in groups. In the last phase of the semester, the group develops a work that reflects the
learning throughout the semester, rehearsing a detailed plan workrelated. The formative performance of the student is
also evaluated at other moments to confirm the respective involvement and commitment to the course. The applied
teaching methodologies also contemplate the necessary correlation with the ProjectPlanning course.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Ascher, François, Metapolis Acerca do Futuro da Cidade, Celta, 1998;
Benévolo, Leonardo – As Origens da Urbanística Moderna, Editora Presença;
Costa Lobo, M. Normas Urbanísticas, Edição DGUOTDU, IST, 1.º e 2.º volume;
Consiglieri, Victor, A Morfologia da Arquitectura 19201970, Referência/Editorial, Estampa, 1995;
Correia, Fernando Alves, O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade, Livraria Almedina, Coimbra 1997;
Goita, Fernando Chueca, Breve História do Urbanismo, ed. Presença Portugal, 1982;
Lamas, Ressano Garcia, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade,
Lynch, Kevin – A Imagem da Cidade, Edições 70;
Lynch, Kevin –A Boa Forma da Cidade, Edições 70;
Fundação Caloute GubenKian, 1992;
Lefébvre, Henri, Le Droit a Ia Ville, Editions Anthronos, 1968;
Lobo, Margarida Sousa, Planos de Urbanização daÉpoca de Duarte Pacheco, DGOTDU, FAUP, publicações 1995;

Mapa IX  A41 Optativa
6.2.1.1. Unidade curricular:
A41 Optativa
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Carlos Fernandes Antunes, Francisco José Fumega Piñeiro e Carlos Manuel Rodrigues Pereira
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
A) Ecologia Geral  José Carlos Fernandes Antunes  3 horas semanais
B) Morfologia da Paisagem  Francisco José Fumega Piñeiro  3 horas semanais
C) Sistemas de Informação Geográfica I  Carlos Manuel Rodrigues Pereira  3 horas semanais
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
A) Ecologia Geral  José Carlos Fernandes Antunes  3 horas semanais
B) Morfologia da Paisagem  Francisco José Fumega Piñeiro  3 horas semanais
C) Sistemas de Informação Geográfica I  Carlos Manuel Rodrigues Pereira  3 horas semanais
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objetivos correspondem aos objetivos das unidades curriculares que, no âmbito das áreas científicas do ciclo de
estudos em questão, foram selecionadas como optativas de entre as unidades curriculares dos vários ciclos de estudo
da Instituição.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The learning objectives correspond to the curricular units' objectives, which, in the scope of the scientific areas of the
study cycle at issue, were selected as optional, among the curricular units of all the Instituion's study cycles.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos correspondem aos conteúdos das unidades curriculares que, no âmbito das áreas
científicas do ciclo de estudos em questão, foram selecionadas como optativas de entre as unidades curriculares dos
vários ciclos de estudo da Instituição.
6.2.1.5. Syllabus:
The syllabus correspond to the curricular units' syllabus, which, in the scope of the scientific areas of the study cycle
at issue, were selected as optional, among the curricular units of all the Instituion's study cycles.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos são definidos em conformidade com as optativas disponíveis para o semestre. O propósito da unidade
curricular é o de constituir um módulo de formação complementar, cujos objetivos permitam a interação
multidisciplinar entre o ciclo de estudos do Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo e outros em
funcionamento na Escola Superior Gallaecia. Pretendese que o estudante encare as optativas como uma maisvalia
objetiva para o seu percursos formativo, podendo colmatar e/ou aprofundar temáticas a investigar que entenda
relevantes não só para a sua aprendizagem, como também para a respetiva prática profissional futura. A validação dos
conteúdos programáticos relativamente ao enquadramento dos objetivos da unidade curricular verificase na
necessária correlação entre ambos, não só no respeitante às áreas do urbanismo e da gestão do território, próprias do
semestre em causa, mas ainda no que se refere à transdisciplinaridade geral entre as demais áreas científicas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents are defined in accordance with the electives available for the semester. The purpose of the course is to be
an additional training module, which aims to allow a multidisciplinary interaction between the Integrated Master in
Architecture and Urbanism and others cycle of studies operating in the school. It is intended that the students stare the
electives as an asset to their objective formative pathways and may deepen and / or further investigate the issues they
deem relevant not only for their learning, but also for the respective future professional practice. The validation of the
contents relative to the framework of the objectives of the course is done by the necessary correlation between the two,
not only with regard to the areas of heritage, proper of the semester in question, but also with regard to the general
transdisciplinarity among other areas scientific.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conhecimentos são transmitidos por horas de contacto de componente teórica através de estudos comparativos e
de relações com correntes, por exemplo, do pensamento social, da arte, arquitetura e urbanismo, do design, da
técnica, ambiente, do território e da paisagem. A exposição de conteúdos é da responsabilidade do docente (ou de
convidados para o efeito). O estudante tem oportunidade para a reflexão a partir de textos de referência sobre os
assuntos tratados. As estratégias de ensinoaprendizagem respondem à especificidade das problemáticas explanadas,
podendo haver espaço para o debate em grupo. A metodologia concorre para um conhecimento sistemático e reflexivo
dos conteúdos da unidade curricular. A avaliação aferese através do envolvimento e compromisso do estudante para
com a unidade curricular, complementada com a realização de trabalhos práticos e/ou testes (em conformidade com o
indicado no programas das optativas).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Knowledge is transmitted by contact hours of theoretical training through comparative studies and relations with
different themes, for example, social thought, art, architecture and heritage, design, technology, environment, planning
and countryside. The exhibition content is the responsibility of the teacher (or guests invited to do so). The student has
the opportunity for reflection from reference texts on the subjects treated. The teachinglearning strategies respond to
the particular issues explained and there may be room for group discussion. The methodology contributes to a
systematic and reflexive knowledge of the content of the course. The evaluation shall be gauged through the
involvement and commitment of the student with the course, complemented by practical work and / or tests (in
accordance with that given in the programs of each elective).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Apresentamse, em sessões teóricas, conteúdos que possibilitem estabelecer um quadro comparativo de referências
que – partindo de abordagens iniciais muito exploratórias – conduzam a progressão na aprendizagem no sentido da
sua consolidação, estruturandose o conhecimento no incremento de visões e perspetivas, instrumentos e
ferramentas, próprias – apoiadas em métodos de transversalidade interdisciplinar e interescalar. São explicadas, nas
horas de contacto, teorias, autores, técnicas analógicas, tecnologias digitais, que contribuíram para a
consubstanciação dos objetivos de aprendizagem da optativa. O estudante tem oportunidade de debater e refletir
sobre as matérias explanadas. As metodologias incentivam a discussão fundamentada de conhecimentos. Os métodos
de ensino visam o enquadramento dos objetivos da unidade curricular quer em sentido estrito (disciplinar), mas
também de largo espectro. Na optativa, o estudante pode aprofundar a sua aprendizagem e, principalmente,
estabelecer nexos programáticos para assuntos que entenda necessário investigar com maior rigor e de forma mais
incisiva. Sendo uma unidade curricular do 7.º semestre, o estudante pode ensaiar linhas de pesquisa que pretenda dar
continuidade no seu percurso académico.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Contents appear in theoretical sessions, enabling the establishment of a comparative table of references, starting from
very early exploratory approaches and that lead up to learning progression towards its consolidation. The knowledge is
structured in increment of visions, perspectives, instruments and tools, relying on interdisciplinary methods and
transversality. In contact hours are explained, theories, authors, analog techniques, digital technologies, which
contributed towards the realization of the learning goals of elective. The student has the opportunity to discuss and
reflect on the issues explained. The methodologies encourage discussionbased knowledge. The teaching methods aim
at the framework of the objectives of the course, both in the strict sense (discipline) and also on a wide spectrum. In the
elective, students can deepen their learning and establish programmatic links with matters it deems necessary to
investigate more closely and more forcefully. Being a course of 7th semester, students can rehearse lines of research
they wish to continue on their academic path.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
A Bibliografia corresponde a bibliografia das unidades curriculares que, no âmbito das áreas científicas do ciclo de
estudos em questão, foram selecionadas como optativas de entre as unidades curriculares dos vários ciclos de estudo
da Instituição.

Mapa IX  A42 Projeto  Património
6.2.1.1. Unidade curricular:
A42 Projeto  Património
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Rui Alberto Rosado Correia  10 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Isabel Lima Pacheco  6 horas semanais
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Ana Isabel Lima Pacheco  6 horas semanais
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Estabelecer distinção entre as abordagens e implicações que decorrem dos processos de projectos arquitectónicos
de raiz e Intervenções em preexistências de valor patrimonial.
 Fomentar no estudante a consciencialização dos problemas e desafios inerentes à Salvaguarda do Património.
 Reconhecer e valorizar o conceito de Património, nas suas distintas vertentes e dimensões; compreender as
sinergias do matrimónio material e imaterial e dos valores e significados associados.
 Desenvolver capacidades de Inventariação, Investigação e Diagnóstico perante um objecto de estudo patrimonial.
 Elaborar uma estratégia clara de intervenção, de acordo com as opções conceptuais de referência, e as ferramentas e
técnicas existentes, adequando as opções de projecto à especificidade da preexistência.
 Identificar e compreender os agentes intervenientes, e o seu papel, num processo de intervenção patrimonial.
 Desenvolver a capacidade de utilização dos instrumentos legislativos específicos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Establish distinction between approaches and implications emerging from processes of new architectural projects
and interventions in preexisting valued heritage.
 Encourage student awareness of the problems and challenges of Heritage Protection.
 Recognize and appreciate the concept of heritage, in its different aspects and dimensions; understand the synergies
of tangible and intangible heritage and the values and associated meanings.
 To develop inventory, research and diagnostic capabilities for the study of tangible heritage.
 Develop clear intervention strategies; according to the conceptual reference options, and the tools and existing
available techniques, adapted to the specific design options of the structure.
 Identify and understand the actors involved, and their role in a process of heritage intervention.
 Develop the capacity to utilize specific legislative instruments. Consult, verify and structure the intervention project
into their respective protection plans.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Diagnóstico; análise; síntese; programa; conceito; proposta projetual de reabilitação;
2 Componentes da tectónica, tecnologia e técnicas de reabilitação – articulação entre a préexistência e a intervenção;
3 Problematização da reabilitação: teorias e conceitos, critérios e técnicas;
4 Exercício prático de reabilitação de património: do projecto à execução;
5 Reconhecimento do edifício a intervir, o valor das memórias e a relevância dos seus significados; levantamentos
diversos; diagnóstico físico, tipológico (da estrutura espacial), funcional, de patologias, entre outros; análise urbano
arquitetónica, histórica, social, cultural, económica, entre outras;
6 Fundamentos e definições sobre a intervenção no património urbanoarquitetónico.

6.2.1.5. Syllabus:
1  Diagnosis, analysis, synthesis; programme; concept; projectual proposal of rehabilitation;
2  Components of tectonic, technology and rehabilitation techniques – combination between the preexistence and the
intervention;
3  Rehabilitation curriculum: theories and concepts, criteria and techniques;
4  Practical Exercise on heritage rehabilitation: from the project to the implementation;
5  Recognition of the building to intervene on, the value of the memories and the relevance of its meanings; several
surveys, physical diagnosis, typological (spatial structure), functional, pathologic, and others; urbanarchitectural,
historical, social, cultural, economic analysis, among others;
6  Fundamentals and definitions of intervention in urbanarchitectural heritage.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estipulados visam estabelecer as bases para o desenvolvimento de programas arquitectónicos inseridos
em áreas patrimoniais, onde se procurem estabelecer relações formais, espaciais e construtivas entre as mesmas e as
novas exigências a implementar. Foram definidos de forma a introduzir os mestrandos no Projecto de valorização da
preexistência: processos de Conservação, Restauro, Recuperação, Reabilitação e Renovação. Reportam a temas
fundamentais para que o estudante possa propor conceitos teóricos próprios, devidamente sustentados, que definam
a relação entre a préexistência e a intervenção. Os temas foram determinados em virtude da informação facultada por
consultores especializados (de forma articulada com as restantes Unidades do Semestre), através da experiência
profissional dos docentes e pela bibliografia de referência indicada no programa.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The foreseen contents aim to establish the fundamentals for the development of architectural programs within heritage
areas, where it is sought to establish formal, spatial and constructive relations between them and the new requirements
to implement. The contents were defined in order to introduce the master’s students into the Valuation of preexistence
of the architectural design studio: Conservation, Restoration, Recovery, Rehabilitation and Renewal processes. The
contents are intended to report to key themes, so that the student may propose his own theoretical concepts, properly
supported, and which define the relationship between the preexistence and the intervention. The themes were
determined as a result of information provided by specialized consultants (in coordination with the other curricular
units of the semester), through professional experience of teachers and the bibliography of reference indicated in the
programme.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Pretendese que o mestrando consiga adquirir competências através da experimentação em projecto, fundamentada
pela informação teórica fornecida em aulas de exposição de conteúdos, na investigação individual orientada, nas
visitas de estudo organizadas, na análise de intervenções em obras classificadas e no reconhecimento de soluções
técnicas apropriadas.
A Unidade Curricular assumirá o formato de atelier (Laboratório de Arquitectura) em que os momentos de análise
serão realizados em equipa e as propostas de intervenção serão desenvolvidas individualmente.
A avaliação será feita através de 2 exercícios (de escalas distintas), cada um formalizado em 2 fases articuladas
constituídas pelo processo de fundamentação estratégica (incluindo estudo prévio) e pela proposta de intervenção. A
avaliação resulta da verificação da aplicação dos conhecimentos adquiridos nos elementos mencionados, com
percentagem de afectação progressiva de acordo com a sua complexidade.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
It is intended that the master’s student acquires skills through experimentation in the architectural design studio,
based on the theoretical information provided during lectures, in individually orientated research, study visits, in the
analysis of interventions in classified works, and in the recognition appropriate technical solutions.
This course will take the form of workshop (Laboratory of Architecture) in which the moments of analysis will be
performed as a teamwork, though the proposed intervention will be afterwards individually developed.
Evaluation will be accomplished through 2 moments (of different scales), each formally articulated in 2 phases formed
by the process of strategic substantiation (including preliminary design) and finally by the proposed intervention. The
assessment results from the verification of the application of the acquired knowledge in the elements aforementioned,
with the progressive allocation of percentage, according to their complexity.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos de ensino instituídos pretendem o desenvolvimento de dois exercícios práticos, complementados pela
apresentação articulada de módulos teóricos e pela observação e análise de exemplos de intervenção em património.
Considerase que o formato de atelier (laboratório de Arquitectura), para além do mais aproximado ao contexto
profissional, será o que mais se adequa à assimilação dos conhecimentos transmitidos. Da mesma forma que se
considera que para a prossecução dos objectivos definidos, a estruturação dos exercícios práticos permitirá tirar
partido das sinergias de grupo nas fases analíticas, em que a validação das estratégias sairá reforçada pela necessária
reflexão, debate e gestão de posições divergentes através de um esforço conjunto. O desenvolvimento individual das
fases conclusivas permitirá ao estudante provar a sua autonomia técnica da mesma forma que lhe possibilita explorar
e fundamentar soluções alternativas, e até divergentes, em relação às tendências gerais
Em menor percentagem e em formato adequado (geralmente associado a uma exposição multimédia) estabeleceuse
um conjunto de aulas teóricas com o intuito de apresentar de forma sistematizada a informação associada a cada
conteúdo estipulado. Cada conteúdo corresponde assim a um módulo temático autónomo, encadeado de forma

progressiva, apresentado de acordo com a problemática dos pontos intermédios dos exercícios práticos, para cuja
resolução a sua assimilação é factor determinante.
Fundamental à prossecução dos objectivos será o contínuo recurso à observação e análise de exemplos concretos de
intervenções em obras ou conjuntos patrimoniais. A verificação directa de boas ou más práticas, permitirá a
consolidação de uma postura critica indispensável por parte do estudante não só em processos de avaliação teórica,
mas, no seu próprio acto conceptual. As visitas de estudo assumirão assim especial preponderância na metodologia
aplicada, pretendendose que adquiram um carácter mais técnico. Serão definidas de acordo com a possibilidade de
acompanhamento por parte de um especialista, preferencialmente interveniente no processo de projecto e execução.
Estas visitas serão articuladas com as restantes unidades do 8º Semestre, devido ao seu carácter transversal, de forma
a explorar uma maior profundidade analítica assim como uma perspectiva mais abrangente. Pressupõemse a
execução de relatórios síntese e entrevistas complementares às visitas. Pretendese também fomentar a compreensão
do papel das diferentes entidades intervenientes neste género de processo e de que forma as suas orientações e
pressões podem ser integradas e compatibilizadas no exercício de projecto.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods aim to set up the development of two practical exercises, complemented by the articulated
presentation of theoretical modules and by observing and analyzing examples of intervention in heritage.
It is considered that the workshop format (Laboratory of Architecture), beyond its closeness to a professional context,
will also be the most suited to the assimilation of conveyed knowledge. Likewise it is also considered that, in pursuit of
the objectives, the exercises structure will take advantage of the group synergies in analytical stages, in which the
validation strategies will be strengthened by the necessary reflection, debate and divergent management through a
joint effort. The individual development of conclusive stages allow the student to attest his technical autonomy, and at
the same time it also allows him to explore and substantiate alternatives, even diverging ones, in relation to general
trends.
On a smaller percentage and in an appropriate format (usually associated with a multimedia exhibition) a set of lectures
was established aiming at presenting the information manner associated with each content set in a systematic. Each
content corresponds thus to an autonomously thematic module, gradually chained, and presented in accordance with
the issue of intermediate points of practical exercises, for whose resolution its assimilation is an essential feature.
Fundamental to achieving the aims will be as well the continued usage of observation and analysis of specific
examples of interventions in works or heritage settlements. The direct verification of good or bad practice will allow the
student’s consolidation of a critical stance, indispensable, not only in theoretical evaluation processes, but also in its
own conceptual act. Study visits take therefore special preponderance in methodology, claiming that they acquire a
more technical nature. These study visits will be defined according to the possibility of their monitoring by a specialist,
preferably one that intervenes in the process of the architectural design studio and its implementation. These visits will
be coordinated with the other units of the 8th Semester, due to its transversal nature, and to explore a greater analytical
depth and a broader perspective. Running reports and complementary synthesis interviews of the visits are also
presupposed. It is also intended to promote the understanding of the role of the different entities involved in this kind
of processes and how their guidelines and pressures can be integrated and compatible in the exercise of the
architectural design studio.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
APPLETON, João Augusto da Silva  Reabilitação de edifícios antigos : patologias e tecnologias de intervenção.
Amadora : Orion, 2003. ISBN 9728620039.
CABRITA, A. M. Reis ; AGUIAR, José  Monografia portuguesa sobre inovação e reabilitação de edifícios. [Lisboa?] :
NEC, 1988.
CÓIAS, Vítor  Reabilitação estrutural de edifícios antigos : alvenaria, madeira: técnicas pouco intrusivas. 2ª ed. Lisboa
: Argumentum ; Lisboa : GeCorpa, 2007. ISBN 9789728479409.
LOPES, Flávio ; CORREIA, Miguel Brito  Património arquitectónico e arqueológico : cartas, recomendações e
convenções internacionais. Lisboa: Livros horizonte, 2004. 351 p.. ISBN 9722413074.
PETERS, Paulhans  Reutilización de edificios: renovación y nuevas funciones.Barcelona : Gustavo Gili, 1977. ISBN 84
25206421.
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.  Património arquitectónico e arqueológico:informar para proteger : legislação
nacional. Lisboa : IPPAR, 1996. ISBN 9728087209.

Mapa IX  A43 História e Teoria da Conservação e Restauro
6.2.1.1. Unidade curricular:
A43 História e Teoria da Conservação e Restauro
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mariana Rita Alberto Rosado Correia  1 hora semanal
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Isabel Lima Pacheco  1 hora semanal
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Ana Isabel Lima Pacheco  1 hora semanal

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Potencializar no estudante, os conhecimentos fundamentais para a compreensão do significado de conservação do
património cultural, fundamental para a interpretação de cartas e recomendações internacionais;
 Contribuir para a consolidação do conhecimento relativo à História e Teoria da Conservação e do Restauro, por meio
de apreensão de teorias, filosofias, definição de conceitos e de terminologia;
 Dotar no estudante a fundamentação teórica que justifique o ato de intervir em património, distinguindo os graus,
métodos e critérios de intervenção, da conservação prática.
 Consolidar o conhecimento do estudante para observar e interpretar a intervenção no património, contribuindo para a
sua capacidade de reflexão crítica e de fundamentação teórica para o ato de intervir.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Empower in the student the fundamental knowledge for understanding the significance of cultural heritage
conservation, fundamental to the interpretation of international letters and recommendations;
 To contribute to the consolidation of knowledge on the History and Theory of Conservation and Restoration, through
the apprehension of theories, philosophies, concepts and terminology definitions;
 To provide the student with the theoretical substantiation that justifies the act of intervening in heritage,
distinguishing degrees, methods and criteria for intervention and conservation practice.
 To consolidate the knowledge of the student in order to observe and to interpret the intervention in heritage,
contributing to his ability to reflect critically and to substantiate theoretically the act if intervening.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Origem e Conceitos de Património e Conservação
2. Instituições Internacionais dedicadas à proteção do património: UNESCO; ICOMOS; ICCROM.
3. Cartas e Recomendações Internacionais do Património.
4. Desenvolvimento das bases contemporâneas de conservação e restauro: Restauro Arqueológico; Restauro
Estilístico; ‘Conservação’ ou Restauro Romântico: Restauro Histórico; Restauro Filológico; Restauro Científico.
5. Teorias da Conservação no séc. XX:
6. Graus de Intervenção no Património:
Preservação; Restauro; Anastylosis; Reconstrução; Consolidação; Reabilitação; Renovação/ Revitalização;
Recuperação; Manutenção; Regeneração; Conservação Preventiva.
7. Princípios de intervenção no património:
Autenticidade; Integridade; Universalidade; Neutralidade; Reversibilidade; Mínima intervenção; Unidade; Equilíbrio
entre princípio estético e princípio histórico, etc.
8. Metodologia de intervenção no património;
9. Significado e Valores associados ao património.
6.2.1.5. Syllabus:
1 Origin and Concepts of Heritage and Conservation;
2 International Institutions dedicated to protection of heritage:UNESCO, ICOMOS, ICCROM.
3 Charts and International Recommendations for Heritage.
4 Development of the contemporary conservation and restoration fundamentals: archaeological restoration, stylistic
restoration; Romantic 'conservation' or restore  historical restoration, philological restoration; scientific restoration.
5 Theories of Conservation in the XX century.
6 Degrees of intervention in Heritage: Preservation, Restoration; Anastylosis; Reconstruction; Consolidation,
Rehabilitation, Renovation / Rehabilitation, Renewal, Maintenance, Regeneration; Preventive Conservation.
7 Principles for heritage intervention: authenticity, integrity; universality; neutrality; reversibility; minimal intervention;
unit; balance between aesthetic principle and historical principle, etc.
8 Intervention methodology in heritage;
9 Significance and values associated with heritage.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos definidos estão directamente relacionados com a temática da origem e conceitos de Património,
Conservação e Restauro  sua génese e evolução. Foram seleccionados os temas fundamentais para o reconhecimento
e o processo de defesa do património pela sociedade: Cartas e Recomendações Internacionais. Intervenção no
património: Princípios, graus de conservação, critérios e métodos de intervenção; a importância dos valores e dos
significados do património.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The defined syllabus is directly related to the subject of the origin and concepts of Heritage, Conservation and
Restoration  its genesis and evolution. Major topics were selected for the recognition of the process of heritage
protection by society: International Recommendations and Letters. Intervention in heritage: Principles, degrees of
conservation, criteria and methods of intervention, the importance of values and different meanings of heritage.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conhecimentos serão transmitidos por aulas teóricas de carácter expositivo, apoiadas por debates, de forma a se
incentivar a capacidade de avaliar, conhecer, fundamentar e argumentar sobre o ato de intervir em património. Para o
efeito, os estudantes terão de previamente preparar os conteúdos a analisar.
As aulas de contacto são também sustentadas por aulas de apoio ao desenvolvimento do trabalho de pesquisa
individual. A avaliação será realizada ao longo do semestre, tendo em consideração:

1. A participação dos estudantes nas aulas e debates.
2. O trabalho desenvolvido de pesquisa individual sobre intervenção no património. Deverá ser entregue em suporte de
papel.
3. O teste escrito
A nota final será calculada por média ponderada dos distintos contributos considerados.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The knowledge will be transmitted by lectures, supported by discussions in order to encourage the ability to assess,
understand, support and argue about the act of intervening in heritage. To this end, students will have to prepare in
advance the discussed contents.
The lectures are complemented by classes aiming to support the development of individual research work. Evaluation
will be conducted throughout the semester, taking into consideration:
1. The participation of the students in classes and discussions.
2. The individual research work about an intervention in heritage, which will be delivered in paper form.
3. The written test.
The final grade is calculated by the weighted average of the distinct elements considered.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conceitos e significados associados aos conhecimentos teóricos da História e Teoria da Conservação e Restauro
são complexos e transversais entre si. Para uma maior objectividade na compreensão de conceitos por parte do
estudante, na relação e estruturação de significados, tornase fundamental que o docente transmita numa primeira
fase, conhecimentos fundamentais associados a definições e terminologias, que permitam uma melhor compreensão
de conteúdos (resposta ao objetivo 1).
O incremento da complexidade do discurso entre docentes e estudantes, em aulas que abordam teoria, filosofia e
história da conservação e restauro, e suas interconexões, permitirá ao estudante fundamentar a sua base teórica de
conhecimento do património (resposta ao objetivo 2).
A preparação prévia do estudante por meio de leitura da bibliografia associada aos conteúdos programáticos,
possibilitará consolidar a fundamentação do seu conhecimento. O desenvolvimento de debates nas aulas e a
participação ativas dos estudantes nos mesmos, irá contribuir para a melhor articulação e argumentação do seu
discurso. Dotará igualmente o estudante de bases teóricas fundamentais, que justificam o ato de intervir no
património, com clara noção da distinção entre métodos, graus e critérios de intervenção, assim como da conservação
prática de intervenção (resposta ao objectivo 3).
Finalmente, para desenvolver no estudante, capacidades de observação e interpretação sobre intervenção no
património, serão apresentados nas aulas estudos de caso, que estimulem a sua percepção e o seu contributo ativo.
Ao longo do semestre, será também realizado pelo estudante, um trabalho de pesquisa individual sobre a análise de
requalificação de um arquiteto numa obra e respetiva justificação por meio de Cartas e Recomendações Internacionais.
Deste modo, o estudante desenvolverá capacidade de reflexão crítica sobre o ato de intervir (resposta ao objetivo 4).
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The concepts and meanings elated to the theoretical knowledge of the History and Theory of Conservation and
Restoration are complex and transversal between themselves. For a more objective understanding of these concepts
by the student, in the relationship and structure of meanings, it is essential that the teacher transmits in a first stage,
fundamental knowledge associated with definitions and terminology, allowing a better understanding of the subjects
(response to goal 1).
The increased complexity of the discourse between teachers and students in classes that cover theory, philosophy and
history of conservation and restoration, and their interconnections, will allow the student to substantiate its theoretical
knowledge of heritage (response to objective 2).
Prior preparation of the student through reading literature associated with the program subject will enable to
consolidate and reason their knowledge. The development and the active participation in class discussions of
students, will contribute to a better coordination and argumentation of his speech. Also will give the student theoretical
fundaments, which justify the act of intervening in the heritage with a clear understanding of the distinction between
methods, criteria and degrees of intervention, as well as of the conservation practice of intervention (response to
objective 3).
Finally, in order to develop on the student skills of observation and interpretation of intervention in heritage, will be
presented in class case studies that stimulate the student`s perception and his active contribution. Throughout the
semester, the student will also develop a research paper on the analysis of a requalification proposed by an architect
and it`s respective justification through International Letters and Recommendations. Thus, the student will develop the
capacity for critical reflection on the act of intervening (objective response to 4).
6.2.1.9. Bibliografia principal:
AA.VV, Programa de Recuperação dos Castelos, Ministério da Cultura – Instituto Português do património
Arquitectónico, s.d.
AGUIAR, Jorge, Cor e cidade histórica – Estudos cromáticos e conservação do património, FAUP Publicações, Porto,
2002.
BRANDI, Cesare, Teoria do Restauro, Edições Orion, Amadora, 2006.
LOPES, Flávio, Critérios – Classificação de Bens Imóveis, Publicação Património Arquitectónico e Arqueológico –
Informar para Proteger, Ed. Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR), Lisboa, 1996.

LOPES, Flávio e Miguel brito Correia, Património arquitectónico e arqueológico – cartas, recomendações e convenções
internacionais, Livros Horizonte, Lisboa, 2004.
SERUYA, Ana Isabel, Cadernos Conservação e Restauro, n.º 2, Ed. Instituto Português de Conservação e Restauro,
Lisboa, 2002.
TOMÉ, Miguel, Património e Restauro em Portugal (19201995), FAUP Publicações, Porto, 2002.

Mapa IX  A44 Legislação e Proteção Patrimonial
6.2.1.1. Unidade curricular:
A44 Legislação e Proteção Patrimonial
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mónica Alcindor Huelva  2 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Proporcionar ao estudante um corpo sólido de carácter especializado e multidisciplinar, no âmbito da gestão do
Património Cultural;
 Interpretar e aplicar a legislação em vigor, no âmbito de proteção do património cultural;
 Conhecer as instituições e os organismos existentes nesta área;
 Adquirir a capacidade para analisar, sistematizar e valorizar as diferentes manifestações do património;
 Consciencializar para os problemas e desafios inerentes à Salvaguarda do Património;
 Promover a defesa do Património material e imaterial, através de conhecimento da realidade patrimonial e da
Legislação Portuguesa e Galega, relativas ao Património;
 Desenvolver capacidade de utilização de procedimentos legislativos e outros instrumentos de pesquisa.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Provide students with advanced specialized multidisciplinary training in the management of cultural heritage;
 Interpret and apply legislation under heritage protection;
 Know the institutions and bodies in this area;
 Acquire the ability to analyse, classify and value the different manifestations of heritage;
 Raise awareness of the problems and challenges of Heritage Protection;
 Promote the protection of built heritage and intangible asset through knowledge of reality and equity of the
Portuguese legislation (and Galician) relating to the Heritage;
 To develop the ability to use legislative and other instruments of research.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Conceito de património e evolução da legislação associada.
2 Tipos de património: mundial, natural/cultural, tangível/intangível, móvel/imóvel, arquitetónico, arqueológico,
industrial, histórico, etc.
3 Organismos internacionais e nacionais; organizações e diretivas Internacionais e outras instâncias; legislação
Internacional; poder vinculativo e compromissos jurídicos obrigatórios.
4 Direito nacional; legislação e proteção do património português; IGESPAR; classificação do património e fixação de
ZEP.
5 O plano pormenor de salvaguarda; legislação e proteção de carácter territorial; política e regime de proteção e
valorização do património cultural; procedimentos de classificação, regime jurídico das ZEP; instrumentos de gestão
territorial.
6 Legislação galega; sistema galego de proteção do património; património cultural da Galícia.
7 Sistemas de Planeamento na gestão do património.
6.2.1.5. Syllabus:
1  Concept of heritage and its legislation evolution;
2  Types of assets: global, natural / cultural, tangible / intangible, movable / immovable, architectural, archaeological,
industrial, historical, etc.;
3  National and international organizations: organizations, international policies and others; international Law; legal
binding and compulsory juridical commitments;

4  National law: legislation and protection of Portuguese heritage; IGESPAR; heritage classification and ZEP fixing;
5  The safeguard plan detail: legislation and protection of territorial nature; politics, protection regime and
enhancement of cultural heritage; classification procedures, ZEP legal framework; territorial management tools.
6  Galician Legislation: Galician system for heritage protection; cultural heritage of Galicia
7  Planning systems in heritage management.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos tencionam proporcionar ao aluno uma formação avançada de carácter especializado e multidisciplinar
no âmbito da gestão do Património. Como estratégia programática os conteúdos teóricos foram divididos em seis
blocos temáticos segundo a natureza da matéria e a metodologia aplicada.
Os conteúdos pretendem demonstrar os elementos fundamentais de caracterização das ferramentas de protecção
patrimonial e da sua implementação Legislação Portuguesa e Espanhola para gestão e protecção do património
Ibérico: Normas, Regulamentos e Instrumentos de protecção vinculativos. Da lei genérica ao Plano Especial de
Protecção e ao Plano de Salvaguarda. As instituições e Organizações que protegem o património, mecanismos de
regulamentação e de gestão patrimonial.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The content they intend to provide students with advanced training of a specialized and multidisciplinary nature within
the framework of heritage management. As a programmatic strategy, the theoretical contents were divided into six
thematic sections according to the nature of matter and the methodology applied.
The contents are intended to demonstrate the basic elements of heritage protection tools and the implementation of
Portuguese and Spanish Legislation for the management and protection of Iberian heritage. Norms, Regulations,
mandatory protection instruments, and the General Plan of Special Protection and Safety of the Built Heritage will be
reviewed and analysed. Along with the institutions and organizations that protect the heritage, regulatory mechanisms
and asset management.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos serão expostos através de sessões teóricas, registadas em apresentações de suporte digital,
posteriormente disponibilizadas na plataforma digital (SIGE). Cada bloco temático supõe a preparação prévia por parte
do estudante através da consulta obrigatória de bibliografia específica indicada na aula anterior. A unidade curricular
implementará também uma componente prática em que o estudante, sob orientação do docente, deverá interpretar a
intervenção no património edificado sob perspectiva do seu impacto efectivo e das suas condicionantes e directrizes;
assim o estudante realizará um primeiro trabalho prático (A) analisando uma obra classificada que tenha sofrido uma
intervenção recente; e, num segundo trabalho (B), sistematizará as estratégias de determinado Plano de Salvaguarda
(indicado pelo professor). A avaliação final resultará da média ponderada da componente pratica (A e B) e do resultado
de um exame teórico escrito, realizado no final do Semestre.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The contents will be exposed through theoretical sessions, presentations recorded in digital form and subsequently
made available on a digital platform (SIGE). Each thematic unit assumes the prior preparation on the part of the student
through the mandatory consultation of the specific bibliography indicated in previous lesson. The unit will also
implement a practical component, in which student, under the guidance of the professor, should interpret the
intervention of the built heritage from the perspective of its actual impact and its constraints and guidelines.
The student will perform a first practical work (A) analysing a classified work that has undergone a recent intervention,
and a second work (B) of classifying the strategies of protection plan (indicated by the professor). The final evaluation
will result from the weighted average of practical component (A and B) and the result of a written theory test,
conducted at the end of the semester.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Cada bloco temático consta de uma série de sessões teóricas acompanhadas por documentos de apoio, que
pretendem aproximar ao aluno à base conceptual necessária ao programa curricular. As sessões teóricas serão
sempre acompanhadas de material gráfico e audiovisual, como forma de dinamizar as aulas e facilitar a assimilação da
matéria pelo aluno. O objectivo final será incentivar um debate para exposição argumentativa dos princípios
estabelecidos em cada momento teórico e dotar o aluno de capacidades necessárias para analisar, sistematizar e
valorizar as diferentes manifestações do património, assim como, reconhecer, interpretar e julgar de modo critico
diferentes tipos de intervenções sobre o património edificado.
A legislação será abordada em função de um padrão teórico sistematizado, através de aulas expositivas como intuito
de consciencializar os estudantes para os problemas e desafios inerentes à Salvaguarda do Património e proporcionar
os conhecimentos para a defesa do Património tangível e intangível, respeitando as determinações da Legislação
Nacional e Internacional.
A Praxis pretende desenvolver a capacidade de utilização dos instrumentos legislativos, de pesquisa, catalogação,
inventariação, consulta e salvaguarda do Património Português.
a) Componente prática A (de Avaliação Contínua): cada aluno analisará o resultado de uma intervenção numa Obra
Classificada, que permita estabelecer juízo crítico sobre a postura adoptada pelo arquitecto responsável, assim como
diagnosticar e avaliar as intervenções que foram executadas. Os trabalhos serão apresentados oralmente e será
avaliada a capacidade de exposição, relação de ideias e conceitos e uso de fontes adquiridas pelos alunos.
b) Componente prática B (de Avaliação Contínua): O Plano de Salvaguarda. Apresentação em grupos de trabalho da
análise crítica dos Diagnósticos, Estratégias e Programas de Intervenção desenvolvidos pelo Plano (atribuído pelo

docente) que justifique as estratégias de Intervenção face à Legislação abordada, identificando as potencialidades e as
fragilidades da proposta. Neste momento o aluno deve estar capacitado para desenvolver uma análise prospectiva das
dinâmicas de revitalização urbana, identificando a diversidade de situações passíveis de intervenção e os eventuais
resultados.
A elaboração de uma avaliação escrita pretende a verificação, através de um teste teórico, da aquisição de
competências específicas do estudante, da sua capacidade de síntese e de objectividade. O posicionamento crítico e
reflexivo, estimulado durante a evolução do semestre, também deve ser explícito nas respostas dadas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Each thematic block consists of a series of theoretical sessions accompanied by supporting documents, intending to
bring the student to the conceptual basis necessary for the curriculum. The theoretical sessions are always
accompanied by graphic and audiovisual material, as a way of energizing classes and facilitate the assimilation of
matter by the student. The final objective will be to encourage an argumentative debate for exposure of the principles
established during the theoretical lessons and to endow the student with theoretical capabilities necessary to
necessary to analyse, classify and value the different manifestations of interventions on the built heritage.
The legislation will be addressed on the basis of a systematic theoretical standard through lectures as to raise student
awareness to the problems and challenges involved in protecting heritage and to provide knowledge for the protection
of tangible and intangible heritage, respecting the provisions of national and international legislation.
The Praxis intends to develop the ability to use legislative instruments, inventory, cataloguing, search, query and
safeguarding for Portuguese Heritage.
a) The practical component A (Continuous Assessment): Each student will analyse the outcome of an intervention on a
classified work, which permits critical judgment about the stance adopted by the architect in charge, as well as
diagnose and evaluate interventions that were performed. The papers will be orally presented and will assess the ability
of exposure, idea relationship and concepts and use of sources acquired by students.
b) Practical component B (Continuous Assessment): The Protection Plan.
Presentation in working groups of critical analysis of diagnosis, intervention strategies and programmes developed by
the plan (assigned by the teacher) that justifies the intervention strategies in the face of addressed, legislation
identifying the strengths and the weaknesses of the proposal. At this time the student must be able to develop a
prospective analysis of the dynamics of urban revitalization, identifying the variety of situations that can be prevented
and the possible results.
A written evaluation will be administered to verify, through a theoretical test, the acquisition of specific skills of the
student, their capacity for synthesis and objectivity. The reflective and critical stance, stimulated during the course of
the semester, should also be explicit in the responses.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
GUILLAUME, Marc  A política do património. Porto: Campo das letras, 2003. ISBN 9726107040.
INSTITUTO PORTUGUÊS DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO  Critérios: classificação de bens
imóveis : informar para proteger. 2ª ed. [Lisboa?] : IPPAR, [199?].
UNESCO  Textos e documentos: convenções, recomendações e resoluções da UNESCO sobre património mundial
cultural e natural. Lisboa: Comissão nacional da UNESCO, 1992.
MIRANDA, Jorge, ed. lit.; CLARO, João Martins, ed. lit. ; ALMEIDA, Marta Tavares de, ed. lit.  Direito do património
cultural. [S. l.]: Instituto Nacional de Administração, 1996. ISBN 9729222126.
LOPES, Flávio; CORREIA, Miguel Brito  Património arquitectónico e arqueológico: cartas, recomendações e
convenções internacionais. Lisboa: Livros horizonte, 2004. ISBN 9722413074.
JORGE, Virgolino Ferreira  Conservação do património e política cultural portuguesa. Évora: Universidade, 1993.

Mapa IX  A45 Diagnóstico e Tecnologias de Conservação e Restauro
6.2.1.1. Unidade curricular:
A45 Diagnóstico e Tecnologias de Conservação e Restauro
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mónica Alcindor Huelva  4 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Incentivar a análise crítica dos estudantes sobre os problemas e patologias, que atingem o Património, sobre as
alterações que um edifício vai sofrendo ao longo da sua vida útil devido, entre outras, à idade, acidentes que sofreu,
alterações por que passou e relacionálas com as possíveis causas.
 Estimular o debate nas aulas sobre a intervenção no Património construído.
 Incutir no estudante, a importância das opções de projecto, nomeadamente na escolha de técnicas e materias e da

sua manutenção na durabilidade dos edifícios. Enfoque no controlo de custos.
 Fomentar a participação activa do estudante, de modo a que ele interprete os mecanismos da alteração e/ou
deterioração de um edifício, os entenda na sua complexidade e formule metodologias de intervenção adequadas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To encourage students towards the critical analysis of the problems and pathologies that affect heritage, the changes
that a building suffers throughout its lifetime due, among others, to age, accidents suffered, changes suffered and
relate them with possible causes.
 To encourage class discussions on intervention in built heritage.
 To instil in students the importance of architectural design studio options, including the choice of materials and
techniques and their maintenance in the durability of buildings. Focus on cost control.
 To promote the active participation of the student, so that he interprets the mechanisms of change and/or
deterioration of a building, thus understanding their complexity and formulating appropriate intervention
methodologies.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 O tempo e a Obra.
2 Comportamento dos vários constituintes de um edifício ao longo do tempo;
3 Definições: Equipa multiunidade curricular; patologia; diagnóstico; recolha de informação, fases, danos e ensaios;
acessos, higiene e segurança; fundações e pavimentos enterrados; alvenarias.
4 Os principais agentes da deterioração.
5 A água nas construções; tipologias de humidade; soluções de prevenção; definição do problema e processo de
intervenção.
6 Humidade de precipitação: causas; consequências; tratamentos; problemas estruturais.
7 Paredes exteriores de edifícios: caracterização das anomalias; diagnóstico; metodologias e tecnologias para a
reparação; caso das paredes de betão armado: métodos e técnicas para reparação das superfícies e volumes.
8 A patologia da pedra: propriedades das rochas; agentes agressivos; tipos de deterioração; exemplo do granito;
tratamentos.
6.2.1.5. Syllabus:
1  Time and Work.
2  Behaviour of the different constituents of a building over time;
3  Definitions: Team multiunit curricular, pathology, diagnosis, information gathering, phases, damage and tests;
access, hygiene and safety; foundations and bottom floors; masonry.
4  The main agents of decay.
5  The water in the buildings; types of moistness; prevention solutions, problem definition and intervention process.
6  Precipitation humidity: causes, consequences, treatment, structural problems.
7  External walls of buildings: characterization of anomalies, diagnosis, methodologies and technologies for the
refurbishment; reinforced concrete walls  methods and techniques to repair surfaces and volumes.
8  The pathology of stone: properties of rocks; aggressive agents; types of deterioration; granite example; treatments.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos definidos conformam os temas fundamentais para a preparação do estudante face à intervenção no
património edificado, no seguimento de identificação de patologias, sua análise e respectivo diagnóstico. Pressupõem
as bases para selecção de abordagens técnicas adequadas para intervenção adequada, de acordo com normativas,
regulamentação e cartas internacionais vigentes. Desenho e caracterização de soluções construtivas na intervenção
de construções préexistentes. Os temas foram determinados em virtude da informação facultada por consultores
especializados, através da experiência profissional dos docentes e pela bibliografia de referência indicada no
programa.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The defined content conforms to the fundamental issues critical for the preparation of student intervention in the built
heritage, following the identification of pathologies, their diagnosis and their analysis. Assume the basis for selection
of appropriate technical approaches for appropriate intervention, according to regulations, rules and prevailing
international charters. Design and characterization of constructive solutions in the intervention of preexisting
buildings. The themes were determined as a result of information provided by specialized consultants, through
professional experience of teachers and the reference bibliography indicated in the program.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As competências são adquiridas através de trabalhos sobre cada tema, feitas com base na informação ministrada nas
aulas teóricas, na investigação efectuada, nas visitas de estudo organizadas e na experiência académica presente. Os
trabalhos deverão consolidar uma posição pessoal do estudante face às temáticas abordadas, refletido no percurso de
avaliação contínua.
A avaliação será feita através de 9 momentos. As competências avaliadas são as enunciadas nos objectivos
específicos e gerais desta unidade curricular, que devem ser demonstradas na investigação, experimentação e
consolidação dos exercícios.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The skills are acquired through work on each theme, based on information presented in lectures, research carried out,
organized study visits and academic experience present. The papers must consolidate a student's personal position
with regard to the themes addressed, reflected in the continuous evaluation.
There will be nine evaluation periods. The competencies assessed are those listed in the specific and general
objectives of the curricular unit, which must be demonstrated in research, experimentation and consolidation of the
exercises.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A Unidade Curricular visa incentivar o mestrando numa análise crítica ao Património. O objectivo será dotar o
mestrando dos meios necessários para realizar uma análise de intervenção, uma pesquisa histórica da construção do
edifício, verificar os critérios do projeto inicial e das alterações realizadas, analisar os elementos existentes, efetuar
sondagens e medições, identificação das patologias e estado de degradação e desenvolver metodologias de
intervenção. A aprendizagem decorre em fases próprias no desenvolvimento de trabalhos: estudo de diagnóstico,
caracterização do edifício e definição da estratégia de intervenção.
As metodologias de ensino fomentam a participação ativa do discente, de modo a que ele interprete os mecanismos da
alteração e/ou deterioração de um edifício, os entenda na sua complexidade e formule metodologias de intervenção
adequadas.
Será estimulado o debate nas aulas sobre a intervenção no Património construído, através de apresentações teóricas,
apresentando casos concretos, de autores, projetos e obras, contribuindo para uma reflexão da metodologia a adotar,
em casos semelhantes. Serão apresentadas propostas de soluções adequadas, no intuito de incutir no discente a
importância das opções de projeto, nomeadamente na escolha de técnicas e materiais e da sua manutenção na
durabilidade dos edifícios. Serão apresentadas soluções económicas e duradouras.
Estas referências constituem princípios para o desenvolvimento de trabalhos a efetuar em cada tema, contribuindo
para uma reflexão da proposta de projeto.
Deste modo o mestrando pode recolher toda a informação e complementar o seu conhecimento sobre todos os temas
ministrados.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course aims to encourage a critical analysis of Heritage. The aim is to provide the graduate student with the
means necessary to perform an analysis of the intervention, a historical survey of the building, verify the initial design
criteria and the changes made, analyse the existing elements, performing surveys and measurements, identifying
pathologies and state of degradation and develop intervention methodologies. Learning takes place in stages in the
development of own work: a study of diagnosis, characterization of the building and definition of the intervention
strategy.
The teaching methodologies encourage the active participation of the student, so that he interprets the mechanisms of
change and/or deterioration of a building, understands the complexity and formulates appropriate intervention
methodologies.
There will be stimulated discussion in the classroom about intervention of the built heritage, through theoretical
presentations, presenting concrete cases of authors, works and projects, contributing to a discussion of the
methodology to adopt in similar cases. Proposals will be made of appropriate solutions in order to instil in students the
importance of design options, including the choice of materials and techniques and their maintenance in the durability
of buildings. Economic and sustainable solutions will be presented.
These references are principles for the development of the work from each theme, contributing to a discussion of the
proposed project.
Thus the graduate student can collect all the information and supplement their knowledge in all subjects taught
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Associação Portuguesa da Indústria da Cerâmica – Manual de aplicação de telhas cerâmicas, Coimbra, 1998.
Costa, Aníbal, Arêde, António – Estabilização da fachada da Igreja Matriz da Ponte da Barca, Comunicação no
Costa
seminário “A intervenção no Património – Práticas de conservação e reabilitação, Porto, FEUP, 2002.
Araújo, Álvaro, Almeida, Manuela – Anomalias em edifícios novos – Medidas correctivas e medidas preventivas, 1º
PATORREB, Porto, 2003.
Paula, Raquel F., Cruz, Helena – Reabilitação pouco intrusiva de vigas de madeira – um caso de estudo, 2º PATORREB,
Porto, 2006.
Teles, Madalena, Begonha, Arlindo – Patologia da Pedra, FEUP, 1998.
Freitas, Vasco P., Sereno, Isabel – Ventilação da base das paredes como técnica de tratamento da humidade
ascensional – Uma igreja do norte de Portugal, Revista P&C, Pedra & Cal, Setembro, 2007.
Ferreira, Filipe – Caracterização da acção da água em edifícios de pedra, TM, Universidade do Minho, Guimarães, 2004.

Mapa IX  A46 Optativa
6.2.1.1. Unidade curricular:
A46 Optativa
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Andrade Nunes Vicente e António Jorge Martins Aguiar da Silva Bacelar

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
A) Modelos e Protótipos  José Manuel Andrade Nunes Vicente  2 horas semanais
B) Evolução do Valor Estético  António Jorge Martins Aguiar da Silva Bacelar  2 horas semanais
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
A) Modelos e Protótipos  José Manuel Andrade Nunes Vicente  2 horas semanais
B) Evolução do Valor Estético  António Jorge Martins Aguiar da Silva Bacelar  2 horas semanais
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objetivos correspondem aos objetivos das unidades curriculares que, no âmbito das áreas científicas do ciclo de
estudos em questão, foram selecionadas como optativas de entre as unidades curriculares dos vários ciclos de estudo
da Instituição.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The learning objectives correspond to the curricular units' objectives, which, in the scope of the scientific areas of the
study cycle at issue, were selected as optional, among the curricular units of all the Instituion's study cycles.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos correspondem aos conteúdos das unidades curriculares que, no âmbito das áreas
científicas do ciclo de estudos em questão, foram selecionadas como optativas de entre as unidades curriculares dos
vários ciclos de estudo da Instituição.
6.2.1.5. Syllabus:
The syllabus correspond to the curricular units' syllabus, which, in the scope of the scientific areas of the study cycle
at issue, were selected as optional, among the curricular units of all the Instituion's study cycles.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos são definidos em conformidade com as optativas disponíveis para o semestre. O propósito da unidade
curricular é o de constituir um módulo de formação complementar, cujos objetivos permitam a interação
multidisciplinar entre o ciclo de estudos do Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo e outros em
funcionamento na Escola Superior Gallaecia. Pretendese que o estudante encare as optativas como uma maisvalia
objetiva para o seu percursos formativo, podendo colmatar e/ou aprofundar temáticas a investigar que entenda
relevantes não só para a sua aprendizagem, como também para a respetiva prática profissional futura. A validação dos
conteúdos programáticos relativamente ao enquadramento dos objetivos da unidade curricular verificase na
necessária correlação entre ambos, não só no respeitante às áreas do património, próprias do semestre em causa, mas
ainda no que se refere à transdisciplinaridade geral entre as demais áreas científicas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents are defined in accordance with the electives available for the semester. The purpose of the course is to be
an additional training module, which aims to allow a multidisciplinary interaction between the Integrated Master in
Architecture and Urbanism and others cycle of studies operating in the school. It is intended that the students stare the
electives as an asset to their objective formative pathways and may deepen and / or further investigate the issues they
deem relevant not only for their learning, but also for the respective future professional practice. The validation of the
contents relative to the framework of the objectives of the course is done by the necessary correlation between the two,
not only with regard to the areas of heritage, proper of the semester in question, but also with regard to the general
transdisciplinarity among other areas scientific.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conhecimentos são transmitidos por horas de contacto de componente teórica através de estudos comparativos e
de relações com correntes, por exemplo, do pensamento social, da arte, arquitetura e património, do design, da
técnica, ambiente, do território e da paisagem. A exposição de conteúdos é da responsabilidade do docente (ou de
convidados para o efeito). O estudante tem oportunidade para a reflexão a partir de textos de referência sobre os
assuntos tratados. As estratégias de ensinoaprendizagem respondem à especificidade das problemáticas explanadas,
podendo haver espaço para o debate em grupo. A metodologia concorre para um conhecimento sistemático e reflexivo
dos conteúdos da unidade curricular. A avaliação aferese através do envolvimento e compromisso do estudante para
com a unidade curricular, complementada com a realização de trabalhos práticos e/ou testes (em conformidade com o
indicado no programas das optativas).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Knowledge is transmitted by contact hours of theoretical training through comparative studies and relations with
different themes, for example, social thought, art, architecture and heritage, design, technology, environment, planning
and countryside. The exhibition content is the responsibility of the teacher (or guests invited to do so). The student has
the opportunity for reflection from reference texts on the subjects treated. The teachinglearning strategies respond to
the particular issues explained and there may be room for group discussion. The methodology contributes to a

systematic and reflexive knowledge of the content of the course. The evaluation shall be gauged through the
involvement and commitment of the student with the course, complemented by practical work and / or tests (in
accordance with that given in the l programs of each elective).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Apresentamse, em sessões teóricas, conteúdos que possibilitem estabelecer um quadro comparativo de referências
que – partindo de abordagens iniciais muito exploratórias – conduzam a progressão na aprendizagem no sentido da
sua consolidação, estruturandose o conhecimento no incremento de visões e perspetivas, instrumentos e
ferramentas, próprias – apoiadas em métodos de transversalidade interdisciplinar e interescalar. São explicadas, nas
horas de contacto, teorias, autores, técnicas analógicas, tecnologias digitais, que contribuíram para a
consubstanciação dos objetivos de aprendizagem da optativa. O estudante tem oportunidade de debater e refletir
sobre as matérias explanadas. As metodologias incentivam a discussão fundamentada de conhecimentos. Os métodos
de ensino visam o enquadramento dos objetivos da unidade curricular quer em sentido estrito (disciplinar), mas
também de largo espectro. Na optativa, o estudante pode aprofundar a sua aprendizagem e, principalmente,
estabelecer nexos programáticos para assuntos que entenda necessário investigar com maior rigor e de forma mais
incisiva. Sendo uma unidade curricular do 8.º semestre, o estudante pode ensaiar linhas de pesquisa que pretenda dar
continuidade no seu percurso académico.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Contents appear in theoretical sessions, enabling the establishment of a comparative table of references, starting from
very early exploratory approaches and that lead up to learning progression towards its consolidation. The knowledge is
structured in increment of visions, perspectives, instruments and tools, relying on interdisciplinary methods and
transversality. In contact hours are explained, theories, authors, analog techniques, digital technologies, which
contributed towards the realization of the learning goals of elective. The student has the opportunity to discuss and
reflect on the issues explained. The methodologies encourage discussionbased knowledge. The teaching methods aim
at the framework of the objectives of the course, both in the strict sense (discipline) and also on a wide spectrum. In the
elective, students can deepen their learning and establish programmatic links with matters it deems necessary to
investigate more closely and more forcefully. Being a course of 8th semester, students can rehearse lines of research
they wish to continue on their academic path.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
A Bibliografia corresponde a bibliografia das unidades curriculares que, no âmbito das áreas científicas do ciclo de
estudos em questão, foram selecionadas como optativas de entre as unidades curriculares dos vários ciclos de estudo
da Instituição.

Mapa IX  A47 Projeto  Coordenação Geral
6.2.1.1. Unidade curricular:
A47 Projeto  Coordenação Geral
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Rui Alberto Rosado Correia  8 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Isabel Lima Pacheco  4 horas semanais
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Ana Isabel Lima Pacheco  4 horas semanais
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Aplicar de forma operativa, hierarquizada e sintética as competências adquiridas nas demais Unidades Curriculares,
de acordo com a sua natureza complementar e a especificidade do exercício de projecto proposto.
 Analisar e interpretar de forma crítica um programa funcional de complexidade significativa.
 Desenvolver a autonomia e responsabilidade da execução de um processo de projecto até à fase de projecto de
execução.
 Prever a integração e gestão dos projectos de especialidades no projecto de Arquitectura. Compreender a
necessidade da sua compatibilização, assumindo a sua coordenação enquanto competência do autor do projecto de
Arquitectura;
 Elaborar e organizar um processo formal de projecto acordo com todos os trâmites necessários à aprovação legal da
sua execução.
 Dominar a transição de escalas, respondendo e comunicando adequadamente desde as estratégias de integração no
território, e na comunidade, ao esclarecimento da sua constituição material e detalhe construtivo.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Apply operatively, hierarchical and synthetic skills acquired in other curricular units, according to their
complementary nature and the specific exercise character of the proposed project.

 Analyse and critically interpret a functional program of significant complexity.
 Developing autonomy and responsibility for implementation of a process design to project execution phase.
 Provide integration and project management expertise in an architecture project. Understand the need for their
compliance, while assuming its coordination responsibility of author of the architecture project;
 Prepare and organize a formal project agreement with all formalities required for regulatory approval of its
implementation.
 To dominate the transition scales, responding and communicating properly strategies of integration in the territory,
and in the community, to the clarification of its material constitution, with special focus on constructive detail.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1A área de Intervenção:
A reciprocidade de relações entre a área de intervenção e a envolvente;
A importância de definição da área de influência;
Relação exterior/ interior – transição do espaço público.
2O programa:
Quadros legais de referência;
Caracterização funcional e programática dos diversos espaços;
Espaços públicos/semiprivados/privados.
3Comunicações e circulações:
A gradação de privacidade em edifícios públicos;
A transição: distribuição e filtragem de utentes;
Os elementos de transição entre os diversos espaços do projecto e área de intervenção.
4 Caracterização e imagem dos edifícios públicos:
A relação entre equipamento e espaço urbano envolvente;
O edifício público como catalizador da renovação urbana.
5 A coordenação do Projecto Geral com as Especialidades:
Definição e interligação das especialidades;
As condicionantes dos projectos das especialidades.
6 A construção do Edifício Público: a pormenorização técnica  definição de etalhes construtivos;
6.2.1.5. Syllabus:
1 Intervention area: the reciprocal relation between the intervention and the surrounding area; the significance of
defining the influence area; exterior/interior relation transition from public space.
2 The programme: legal framework of reference; functional and programmatic characterization of different spaces;
public, semiprivate and private places.
3 Communications and circulations: degree of privacy in public buildings; the transition users’ distribution and
filtering; the transition elements between different project spaces and intervention area.
4 Depiction and image of public buildings: the relation between equipment and urban environment; the public building
as an urban renewal catalyst.
5 Management of the architectural general project with building specifications: definition and interconnection of the
building specifications; the constraints of building specifications.
6 Construction of the public building: the technique detailing  defining constructive details.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos definidos pretendem auxiliar o estudante transmitindolhe os conhecimentos necessários para o
desenvolvimento de programas arquitectónicos em contextos específicos e com grande aproximação à realidade
prática do projecto. Intentam também realizar uma primeira abordagem à relação com as especialidades através da
inserção e coordenação das mesmas pelo projecto de arquitectura. Os blocos temáticos estipulados pretendem
complementar a elaboração do Projecto de Arquitectura até à escala do projecto de execução, incluindo a preparação
dos procedimentos para a construção.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents are intended to assist the student, conveying him the knowledge necessary for the development of
architectural programs in specific settings and with a great approximation to the practical reality of the project. The
contents also intend to make a first approach to the relationship with specialties by inserting them in the same
architectural project, and promoting their coordination. The stipulated thematic blocks intend to complement the
preparation of the architecture project up to the implementation stage, including the development of procedures for
construction.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC assumirá o formato de atelier (Laboratório de Arquitectura) onde será desenvolvido um exercício de Projecto que
deverá consistir numa proposta arquitectónica com programa funcional de significativa complexidade.
A metodologia será dividida basicamente em duas abordagens distintas:
 Apoio teórico, com recurso à exposição sistematizada dos conteúdos e a exemplos de obras de referência, com
semelhante programa e enquadramento legal; pretendese também uma demonstração sinóptica da evolução histórica
do respectivo programa.

 Acompanhamento técnico, que consiste no esclarecimento à natureza e requisitos técnicos das peças constituintes
de cada fase; exposição de processos profissionais de projecto semelhantes; Estudo de projectos de especialidades e
análise das suas diferentes hipóteses de compatibilização com o Projecto de Arquitectura.
A avaliação será realizada em 4 momentos, onde se verificará a aplicação das competências adquiridas no âmbito do
exercício de projecto proposto.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The unit will take the format of a workshop (Laboratory of Architecture), where will be developed a project exercise that
should be an architectural proposal program with significant functional complexity.
The methodology is basically divided into two distinct approaches:
 Theoretical support, using the systematic transmission of content and examples of reference works, with a similar
program and legislative framework; the aim is also a demonstration of the synoptic historical evolution of its program.
 Technical follow up, which consists in clarifying the nature and technical requirements of the constituent parts of
each stage; layout of processes by similar professionals projects; Study projects specialties and analyze its various
compatibility hypotheses with the project architecture.
The evaluation is done in 4 steps, which will enable to verify the application of the skills acquired in the exercise of the
proposed project.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos de ensino instituídos pretendem o desenvolvimento de um exercício prático individual e a apresentação
de módulos teóricos de forma articulada e complementar ao seu desenvolvimento.
A componente de maior preponderância será o desenvolvimento, com permanente orientação técnica, de um exercício
prático de projecto, que servirá de suporte de aplicação aos conhecimentos teóricos expostos.
A metodologia aplicada pretende estimular a capacidade do estudante para estabelecer analogias técnicas,
nomeadamente para responder adequadamente a programas funcionais de grande especificidade e aos seus
constrangimentos técnicos e legais. A verificação da integração das especialidades em projectos concretos pretende,
antes da sua consideração operacional, antecipar uma série de variáveis e propor uma série de alternativas validas na
sua resolução.
A estruturação do enunciado de acordo com as fases convencionais profissionais e os seus requisitos formais
(embora restringidas pela condicionante temporal) permitirá uma simulação aproximada ao ambiente profissional
actual, consolidando a percepção do estudante da necessidade de consolidação e articulação de cada fase do
processo.
A exposição de conteúdos teóricos permite a criação de uma síntese dos temas associados à problemática, com o
intuito de permitir o reconhecimento e enquadramento das noções fundamentais, sendo que o material de apoio, os
exemplos de projectos e obras, e a bibliografia especifica será determinante para o aprofundamento do domínio da
unidade curricular.
O acompanhamento técnico ainda que executado de forma a permitir uma maior autonomia do estudante, é realizado
segundo uma estrutura progressiva, que pretende assegurar a consideração dos pontoschave da resolução do
projecto. A valorização da qualidade da representação técnica (rigor, expressão e organização processual) assim como
a objectividade da comunicação da proposta será alvo de especial atenção por parte dos docentes.
O acompanhamento técnico insistira na rectificação das peças constituintes do processo, recorrendo especialmente à
consulta dos docentes da área científica de tecnologias, como forma de assegurar a verificação e a compreensão da
concepção e representação correcta e rigorosa das soluções adoptadas no projecto de arquitectura, assim como
fomentar a consciência das potencialidades e fragilidades que estas possam suscitar.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods aim to set up the development of one singular practical exercise and theoretical modules in an
articulated and complementary manner.
The component will be greater preponderance is the development of one practical exercise, with ongoing technical
guidance, which will serve as platform to the implementation of the theoretical knowledge discussed.
The applied methodology aims to stimulate student's ability to draw technical analogies, to enable him to appropriately
respond to the high specificity of functional programs and their technical and legal constraints. The verification of the
integration of specialties in concrete projects, before his operating account, intends to anticipate a number of variables
and propose a number of valid alternatives in its resolution.
The structure of the briefing according to the conventional professionals phases and their formal requirements
(although constrained by temporal conditioning) allow a simulation to current professional environment, strengthening
the student's perception of the need for consolidation and articulation of each stage of the process.
The exhibition of theoretical content allows the creation of a synthesis of the themes associated with the problem. It
also allows the recognition of fundamental concepts and framework. The supporting material, examples of projects and
works and bibliography are very important for deepening the knowhow of the unit.
Even though it runs to allow greater student autonomy, the technical monitoring is performed according to a
progressive structure, which aims to ensure consideration of the key points for solving the project. The appreciation of
the quality of technical representation (accuracy, expression and procedural organization) as well as the objectivity of
the communication of the proposal will receive special attention from teachers.
The technical monitoring will insist in rectifying the constituent parts of the process, using consulting teachers from
the scientific area of technologies as a way to ensure the verification and understanding of design and correct and
accurate representation of the solutions adopted in architectural project, as well as fostering awareness of strengths
and weaknesses that they may raise.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
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ROSSI, Aldo  Para una arquitectura de tendencia : escritos, 19561972. Barcelona : Gustavo Gili, 1977. ISBN 84252
06561 Cota na BDC:711.4 / R741p
TÁVORA, Fernando  Da organização do espaço. 7ª ed. Porto : FAUP, 2007. ISBN 9789729483226. Cota na BDC: 711
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TELES, Paula, ed. lit.  Acessibilidade e mobilidade para todos : apontamentos para uma melhor interpretação do DL
163/2006 de 8 de Agosto. [S. l.] : Secretariado Nacional de Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência,
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Mapa IX  A48 Legislação e Deontologia
6.2.1.1. Unidade curricular:
A48 Legislação e Deontologia
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Lima Guerreiro  2 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Adquirir conhecimentos gerais no domínio da legislação, nacional e comunitária, aplicável na área da arquitetura.
 Despertar a atenção dos estudantes para a importância da existência de normas deontológicas, reguladoras da
atividade do Arquiteto no mundo actual, atento ao interesse público que a profissão de arquiteto encerra, assim como
para as questões relacionadas com o exercício da arquitetura no âmbito da União Europeia.
 Transmitir aos estudantes conhecimentos necessários, de modo a permitir, para além do conhecimento da legislação
em vigor, uma análise crítica dos diplomas legais atualmente em vigor em Portugal, e nos restantes países da União
Europeia, possibilitando, assim, um estudo em termos de direito comparado.
 Criar nos estudantes o interesse, cada vez mais premente na sociedade portuguesa, pela intervenção no património
(quer edificado, quer ao nível da reconstrução/ reabilitação), onde a Legislação e a Deontologia surgem como domínios
inultrapassáveis.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To acquire the general knowledge in the field of legislation, both national and community, applicable in the field of
architecture.
 To raise students' awareness to the importance of ethical standards, that rule the activity of the Architect in today's
world, given the public interest that the profession of architect ends in itself, as well as the issues related to the
architecture practice within the European Union.
 To convey the required knowledge in order to allow a critical analysis of the legislation currently in force in Portugal
and in other European countries, thus enabling a study in terms of comparative law.
 To raise the students’ curiosity and concern for the heritage intervention (either built, or in terms of
reconstruction/rehabilitation), where the Legislation and Ethics domains appear as insurmountable. This topic acquires
nowadays a further significance in the Portuguese society.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Deontologia e ética no domínio da arquitectura:
Importância da existência de normas deontológicas reguladoras da actividade do arquitecto no mundo actual; As
diferentes formas contratuais do exercício da profissão de arquitecto.
2 Noções fundamentais de Direito no domínio da Arquitectura.
3 O Direito da Arquitectura e o Direito de Propriedade.
4 A compropriedade e a propriedade horizontal no Código Civil português.

5 Regime jurídico das expropriações.
6 Limitações ao direito de propriedade decorrentes do interesse particular.
7 Condicionantes de natureza superior ao exercício da arquitectura.
8 A protecção do património arquitectónico.
9 Os Direitos de Autor e os Direitos Conexos.
10 Publicidade da Situação Jurídica dos Imóveis.
11 A Lei dos Solos.
6.2.1.5. Syllabus:
1  Ethics and professional conduct in architecture: importance of deontological norms that regulate the activity of the
architect in today's world; different forms of the contractual profession of the architect.
2 – Law notions in the field of architecture.
3  The Law of Architecture and the Property Law.
4  The coownership and horizontal property in the Portuguese Civil Code.
5  Legal framework of expropriations.
6  Limitations on property rights arising from private interest.
7  Superior nature constraints to the architectural practice.
8  The protection of architectural heritage.
9  Copyright and related rights.
10  Advertising of the real estate legal framework.
11  The land law.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos correspondem à sistematização dos temas fundamentais relacionados com a legislação interveniente no
processo de concepção, licenciamento e construção de obras de arquitectura e Urbanismo. A Ética da prática
profissional: Responsabilidades, Deveres e Direitos do Arquitecto. Interpretação e consulta dos documentos
vinculativos e análise dos instrumentos de regulação e penalização. A relação profissional do arquitecto e do cliente:
procedimentos contratuais, obrigações, cálculo de honorários, etc.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents correspond to the organization of the key issues of legislation intervening in the process of designing,
licensing and building works of architecture and urban design. The ethics of Professional Practice includes the
responsibilities, duties and rights of the architect and the interpretation and consultation of binding documents and
analysis of regulatory instruments and penalties. The professional relationship of the architect and the client:
contractual procedures, obligations, calculation of fees, etc.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conhecimentos serão transmitidos através das aulas teóricas ministradas pelo docente. A despeito do referido,
procurarseá, relativamente a matérias cujos conteúdos assim o possibilitem, solicitar os discentes para a realização
de “trabalhos práticos” – realização de trabalhos escritos, onde aos discentes será pedido que transmitam a sua
opinião critica sobre determinada matéria de direito, sempre com o suporte da legislação actual no domínio em causa.
Procurarseá, ao mesmo tempo, criar nos discentes um aprofundamento da capacidade de reflexão crítica e
fundamentada sobre todos os temas apresentados nas aulas, bem como o desenvolvimento da correcta expressão
verbal e escrita. A Avaliação será realizada pela média ponderada dos Exercícios práticos – trabalhos escritos e da
Classificação obtida nos testes escritos; também será considerada a assiduidade do aluno, bem como a participação
nas aulas.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The knowledge will be transmitted through the theoretical lessons taught by the professor. The students will be
requested to complete written assignments of "practical works" where the students will be asked to convey their
critical views of a particular issue of law, always with the support of current legislation in the field in question.
This exercise will, at the same time, create in students a deeper understanding of the capacity of critical reflection
based on all the themes presented in the classes, as well as the development of the correct verbal and written
expression. The evaluation will be achieved by the weighted average of the practical exercises, written assignments
and the written test. The student's attendance and participation in class will also be considered.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular de Legislação e Deontologia, tem como objectivo primordial, ainda que não único, permitir a
obtenção, por partes dos discentes, de conhecimentos gerais no domínio da legislação (quer nacional, quer
comunitária), aplicável na área da arquitectura.
A finalidade da presente unidade curricular pretende transmitir aos alunos os conhecimentos considerados
necessários, de modo a permitir, para além do conhecimento da legislação em vigor, uma análise crítica dos diplomas
legais actualmente em vigor em Portugal, e nos restantes países da União Europeia.
Na continuação, procurarseá criar nos discentes o interesse, hoje cada vez mais premente na sociedade portuguesa,
pela intervenção no património (quer edificado, quer ao nível da reconstrução/ reabilitação), e onde a Legislação e a
Deontologia surgem como domínios inultrapassáveis, com vista a uma salutar formação interdisciplinar de que os
alunos devem ser possuidores.
Ao longo de todo o período lectivo será dada especial atenção à problemática dos direitos de autor, procurando, desta
feita, criar nos discentes a sensibilidade para as questões atinentes à autoria, coautoria e direitos afins dos direitos de

autor.
Procurarseá, ao mesmo tempo, criar nos discentes um aprofundamento da capacidade de reflexão crítica e
fundamentada sobre todos os temas apresentados nas aulas, bem como o desenvolvimento da correcta expressão
verbal e escrita
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The primary objective, though not only, of the curricular unit of Law and Ethics, is for students to obtain a general
knowledge in the field of legislation (both national and community), applicable in the area of architecture. The purpose
of this UC is to convey to students the necessary knowledge, in order to allow, in addition to the knowledge of the laws
in force, a critical analysis of the current legislation in Portugal, and in other countries of the European Union. In
addition, it also intends to raise the students’ curiosity and concern for the heritage intervention (either built, or in
terms of reconstruction/rehabilitation), where the Legislation and Ethics domains appear as insurmountable, aimed to a
hearty interdisciplinary training of which students should be owners. Throughout the entire academic period particular
attention will be drawn to the problem of copyright, aiming at creating the students ' sensitivity to the issues relating to
authorship, coauthorship and copyright related rights. At the same time, it is intended to develop students’ deeper
understanding of critical and reasoned reflection on all the themes presented in class, as well as the development of
the proper verbal and written expression.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Lobo, Manuel Costa,
Costa Normas Urbanísticas, Lisboa: Dir. Geral do Ordenamento do Território, Universidade Técnica de
Lisboa, 1990
Freitas do Amaral, Diogo, Direito do Urbanismo, Edições Jurídicas, AAFDL, 1995
Repertório Geral da Normativa portuguesa de Urbanismo e da Construção, LNEC, Lisboa 2000
Moderne, Franck e Hubert, Charles, Code de lúrbanisme, Jurisprudence Générale Dalloz, Paris, 1985
Portugal, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Disposições legais aplicáveis ao projecto e à execução de obras,
ed. Lit, Lisboa: LNEC, 2000
Gomes Luis, José, e B.S. Pedro, Francisco, Código das expropriações e legislação sobre política dos solos, anot.,
Lisboa: Vislis, 2000
Sardinha, José Miguel, Direito do Urbanismo e legislação complementar, Coimbra, Coimbra Editora, 1993
Cordeiro, António, Direito de Autor e obra arquitectónica nos direitos português, francês e italiano, Lisboa, Dep. de
Arquitectura da Univ. Lusíada, separata Lusíada Rev , Ciência e Cultura, n.º1, 1992

Mapa IX  A49 Gestão e Planeamento de Projeto e Obra
6.2.1.1. Unidade curricular:
A49 Gestão e Planeamento de Projeto e Obra
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Afonso Nuno Henrique Martins  4 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Completar a formação do estudante, transmitindolhe conhecimentos que o habilitarão a compreender a vida
profissional do arquitecto e o prepararão para os normais procedimentos nos processos de planeamento,
coordenação, gestão e monitorização do Projecto e da Obra.
 Compreender as dinâmicas e as sinergias de trabalho em contexto real; desenvolver a capacidade de comunicação
técnica e de promoção do adequado relacionamento profissional.
 Transmitir ao aluno conhecimentos práticos da profissão, criando condições de uma fácil integração no mercado
profissional, nas novas exigências da legislação sobre responsabilidade dos projectistas e no acompanhamento e
coordenação da obra.
 Alertar o discente para a importância do planeamento como actividade fundamental na gestão de obra.
 Incutir no discente a relação e interdependência das actividades necessárias à realização da obra com o prazo de
execução.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To complete the training of students, passing on knowledge that will enable them to understand the architect's
professional life and to prepare them for the normal procedures in planning, coordination, management and monitoring
of the architectural design studio and the work itself.

 To understand the dynamics and working synergies in a real context, developing the ability for technical
communication and to promote an appropriate professional relationship.
 To convey the practical knowledge of the profession to the student, creating conditions for a simple integration in the
labour market, considering new legislation requirements on architects’ responsibility, as well as in monitoring and
coordination of the work.
 To alert the student to the importance of planning, as a key activity in work management.
 To instil in students the relationship and interdependence of activities required to perform the work within its runtime.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Arquitectura: áreas profissionais, interligações com outras actividades técnicas e profissionais. O papel cultural e
social do Arquitecto e da sua obra.
2 Coordenação do trabalho em gabinete ou em equipa. Coordenação dos projectos de especialidades.
3 Cálculo de honorários.
4 Contratos.
5 Diferentes tipos e fases do projecto.
6 Normas sobre gestão e coordenação de um projecto e da obra.
7 Enquadramento legal do projecto.
8 Projecto de execução e preparação/organização de obra.
9 Concursos de empreitadas; análise de propostas e adjudicações; Tipos de Concursos e Concursos Públicos.
10 O encerramento da obra.
11 Ordenamento do território e urbanismo.
6.2.1.5. Syllabus:
1  Architecture: professional areas, interconnections with other technical and professional activities. The cultural and
social role of the architect and his work.
2  Coordination of work in the office or in a team. Coordination of specifications projects.
3  Calculation of fees.
4  Contracts.
5  Different types and stages of the project.
6  Standards for management and coordination of a project and the work.
7  Legal framework of the project.
8 – Construction project and preparation / organization of the work.
9 – Contracts competitions, analysis of proposals and procurements; types of competitions and public competitions.
10 – Work closure.
11 – Territorial planning and urban design.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos seleccionados pretendem esclarecer os estudantes acerca dos procedimentos fundamentais no
processo de planeamento, gestão e monitorização de projecto e obra.
As horas práticas e laboratoriais definemse pelos seguintes procedimentos em contexto laboral: ou realização de
estágio em gabinete de projecto (acompanhado de participação na gestão e planeamento de obra); ou participação em
missão internacional no âmbito de protocolo de cooperação com a ESG; ou realização de estágio com colaboração
activa em projecto de investigação, pelo que os restante conteúdos surgem como pontos de enquadramento para
auxilio das eventuais actividades encetadas pelos estudantes.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The selected contents are intended to clarify to the students about the fundamental procedures in the planning,
management and monitoring of the project and construction.
Practical and laboratory hours are defined by the following procedures in the employment context: or conducting
training in Project Office (accompanied by participation in the management and planning of the work); or participation
in the international mission in the framework of cooperation protocol with the ESG; or performing internship with active
collaboration in a research project, and the remaining contents appear as framework for aid of any activities
undertaken by students.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias aplicadas na presente Unidade Curricular estão estruturadas da seguinte forma: I Apresentação
teórica dos conteúdos programáticos; II Execução de trabalhos práticos, III Articulação entre a UC A49 com a UC A50
de Projecto; IV Informatização plena da produção de trabalhos, partilha de conteúdos, recursos pedagógicos
(documentos de apoio, links) e envio de trabalhos; IV Convite a especialistas para participarem em algumas sessões
teóricas e de apoio ao trabalho prático; VI Autoavaliação e avaliação por pares; VII Realização de um estágio pré
profissional. A avaliação final consiste na média ponderada da classificação dos trabalhos práticos e do relatório do
estágio préprofissional.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodologies applied in this Course are structured as follows: (I) theoretical presentation of contents; (II)
Implementation of practical work, (III) linkage between the UC A49 with the UC A50 of the project; IV full

computerization of work production, content sharing, educational resources (supporting documents, links) and
sending work; (IV) invite experts to participate in some theoretical sessions and practical work support; (VI) self
evaluation and peer evaluation; (VII) achievement of a preprofessional internship. The final evaluation consists of
weighted average grading of practical works and preprofessional internship report.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
I Apresentação teórica dos conteúdos programáticos através de: a) método expositivo de apresentação oral com
recurso a projecção de slides, escritos em quadro magnético, elementos pedagógicos digitalizados, exibidos via net,
ou recursos pedagógicos, em papel, como sejam projectos de arquitectura e especialidades; b) métodos activos,
incluindo discussão em grupo a partir de leituras de documentos de trabalho fornecidos; realização de debates
cruzados e de exposições de alunos em modelo de seminário.
II Execução de trabalhos práticos em cada um dos capítulos teóricos: Trabalhos executados em grupos ou
individualmente, tomando como referência recurso a documentos escritos fornecidos pelo docente, em papel ou em
ficheiro digital Recurso a diverso tipo de software para realização dos trabalhos práticos, por exemplo,
ProjectInTheBox e Microsoftproject para realização de Planeamento e Calendarização de Projecto, Microsoft Word e
Excel e Open office para elaboração de relatórios e mapas de medições e orçamentos, AutoCad e Revit e ArchiCad
para realização e de Mapas de Acabamentos
III Articulação entre a UC A49 com a UC A50 de Projecto, o que potencia um mais completo e melhor desempenho
nesta Unidade Curricular, onde são solicitados conhecimentos e domínio de competências que são adquiridos na A49.
Este trabalho de articulação decorre através de reuniões e diálogos frequentes com os docentes responsável da A50.
IV Informatização plena da produção de trabalhos, partilha de conteúdos, recursos pedagógicos (documentos de
apoio, links) e envio de trabalhos, com recurso a correio electrónico, dropbox ou Secretaria Oline & SIGE Sistema
Integrado de gestão Online
V Convite a especialistas para participarem em algumas sessões teóricas e de apoio ao trabalho prático, de acordo
com as temáticas que estão a ser abordadas, nomeadamente técnicos municipais por ocasião da abordagem do
processo de licenciamento, técnicos das especialidades, por ocasião da abordagem da organização e coordenação
das equipas pluridisciplinares de projecto.
VI Autoavaliação e avaliação por pares os estudantes são convidados a autoavaliaremse a avaliarem alguns
trabalhos de colegas, tomando como referência os objectivos definidos para cada trabalho e as competências
associadas a cada um deles
VII Realização de um estágio préprofissional em contexto de trabalho, atelier de arquitectura, serviços técnicos
municipais ou obras. Este estágio acontece por indicação e apoio da Escola e decorre ao longo de todo o semestre,
possibilitando ao estudante tomar contacto directo e participar activamente em muitos actos próprios da profissão. No
final deste estágio os alunos entregam um relatório com apresentação detalhada das tarefas realizadas, incluindo uma
autoavaliação e uma confrontação de objectivos do estágio e resultados obtidos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
(I) Theoretical presentation of the syllabus through: a) lecture method of oral presentation using slide projection,
magnetic board, scanned pedagogical elements, displayed via the net, or educational resources, rolls of paper, such as
architectural projects and specialties b) active methods, including group discussion from readings of working
documents provided; crossed debates and exhibitions of students in a seminar style.
(II) Implementation of practical work in each of the theoretical chapters: Work done in groups or individually, taking as a
reference resource written documents provided by the professor, in paper or digital file. Use of diverse types of
software to carry out the practical work, e.g., “Project In The Box” and “Microsoft Project” to perform the planning and
scheduling of the project; Microsoft Word and Excel and Open Office for preparation of reports and measurements
maps and budgets; AutoCad, Revit and ArchiCAD for the project plans and the Map of Finishes.
(III) Relationship between the UC A49 with the UC A50, which promotes a more complete and better performance in
this course, which are required knowledge and mastery of skills that are acquired in the A49. This joint work is through
frequent dialogues and meetings with professors in charge of A50.
(IV) Full computerization of production work, content sharing, educational resources (supporting documents, links) and
sending works using electronic mail, Dropbox, Secretaria Online, or SIGE Sistema Integrado de Gestão Online
(integrated management system Online).
(IV) Call for experts to participate in some sessions and theoretical support for practical work, according to the issues
that are being addressed, including municipal technicians at the approach of the licensing process, technical
specialties, during the organization's approach and coordination of multidisciplinary project teams.
(VI) Selfassessment and peer review: students are asked to selfevaluation and evaluate some work of colleagues,
taking as a reference the objectives defined for each work and the skills associated with each.
(VII) Completion of a preprofessional internship in a workplace, architecture studio, municipal technical services or
works. This stage happens by nomination and support from the school and runs throughout the semester, allowing
students to make direct contact and be actively involved in many professional acts. At the end of this stage the
students deliver a report with detailed presentation of the tasks performed, including a selfassessment and a
confrontation of objectives of the internship and results obtained.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
REIS CABRITA, A. M., Regras para a Elaboração de Projectos, 1996,LNEC, Lisboa
PIMENTEL, Gonçalo Menéres – Regime jurídico que estabelece a qualificação profissional exigível aos técnicos

responsáveis pela elaboração e subscrição de projectos, pela fiscalização de obra e pela
direcção de obra : revoga o Decreto nº 73/73: Lei nº 31/2009, de 3 de Julho : Portaria nº 1379/2009, de 30 de Outubro.
Lisboa : Ordem dos Arquitectos, 2009. 78, [1] p.
REGEU –REGULAMENTO GERAL DE EDIFICAÇÕES URBANAS – Porto Editora
SANTANA, Gerardo  Planificação e controlo de obras de construção
Mem Martins: CETOP, [199o]. SILVA, A. Neves da  Construir em Qualidade: organização do estaleiro, sinalização de
obras, segurança na construção. Lisboa: Associação de Empresas de Construção e Obras
Públicas do Sul, 1989
FARINHA, J.SB., Planificação de Obras, Lisboa, Associação de Estudantes do Ensino Superior Técnico, 1969
Ordoñes, J.L., Planificação de Obras, Ed.Platano, Lisboa, 1999
Regras de medição na construção –LNEC

Mapa IX  A50 ProjetoDissertação
6.2.1.1. Unidade curricular:
A50 ProjetoDissertação
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mariana Rita Alberto Rosado Correia  6 horas semanais
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
David Manuel Leite dos Santos Viana  6 horas semanais
Maria Adelina de Abreu Garcia  2 horas semanais
Francisco José Fumega Piñeiro  2 horas semanais
Afonso Nuno Henrique Martins  6 horas semanais
Ligia Paula Simoes Esteves Nunes Pereira da Silva  6 horas semanais
Fernando Rui Alberto Rosado Correia  3 horas
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
David Manuel Leite dos Santos Viana  6 horas semanais
Maria Adelina de Abreu Garcia  2 horas semanais
Francisco José Fumega Piñeiro  2 horas semanais
Afonso Nuno Henrique Martins  6 horas semanais
Ligia Paula Simoes Esteves Nunes Pereira da Silva  6 horas semanais
Fernando Rui Alberto Rosado Correia  3 horas
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A UC ProjetoDissertação é constituída pelo desenvolvimento de Dissertação Científica (DC) ou Dissertação de Projeto
(DP), cujos objetivos são:
Contribuir para o conhecimento na área da ciência/saber;
Revelar originalidade na investigação e inovação ao nível do conhecimento e do domínio da problemática e sua
abordagem em determinado contexto;
Demonstrar capacidade de investigação na recolha de elementos, sua análise, comparação e sistematização, segundo
metodologias científicas e técnicas de investigação estruturadas;
Revelar capacidade de articulação de conhecimentos distintos, por vezes contraditórios, por meio da fundamentação
de opções tomadas e da capacidade de argumentação, e recurso a exemplos e analogias, que sustentem as definições
operacionais estabelecidas;
Capacitar o estudante a sistematizar, estruturar e sintetizar, de forma coerente, consistente, sequencial e lógica, o
encadeamento de matérias intrínsecas aos domínios/saberes (sistémicos) da arquitetura e urbanismo.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit of architectural design studio –dissertation consists of the development of a scientific dissertation
or an architectural project dissertation, whose objectives are:
contribute to the knowledge in its field of science/knowledge;
reveal originality in research and innovation at the knowledge level and mastery of the issues and its approach in a
particular context;
demonstrate research ability in the collection of data, its analysis, comparison and systematization, according to
scientific methodologies and structured research techniques;
reveal the ability to articulate different knowledge through the substantiation of the choices made and the capacity of

reasoning and the use of examples and analogies that support operational definitions established;
train students to systematize, organize and summarize in a coheren, consistent, sequential and logic way, the matters
chaining intrinsic to the domains/knowledge (systemic) of the architecture and urban design.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A UC não define Conteúdos Programáticos absolutos e restritos, sendo as áreas e as temáticas para objeto de
Dissertação propostas apresentadas pelos estudantes [a aprovar (ou não) no Conselho Científico]. Não obstante, os
conteúdos programáticos a abordar devem complementar o conjunto de competências nos domínios da arquitetura e
do urbanismo que entretanto o estudante adquiriu no Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo;
Exposição, comparação e análise dos conteúdos programáticos próprios do objeto da Dissertação, abordados em
sistema aberto e contribuindo para o estabelecimento, no estudante, de nexos cognitivos e reflexivos coerentes,
integrados e sistémicos para a estruturação do tema da investigação;
Acompanhamento crítico das fases, etapas e procedimentos adoptados pelo estudante no desenvolvimento dos
trabalhos próprios da Dissertação, abordando aspectos da sua natureza, enquadramento e metodologias, para além de
questões relacionados com a formatação e composição gráfica.
6.2.1.5. Syllabus:
The Curricular Unit does not define absolute and restricted contents, as the areas and topics for object Dissertation are
proposals submitted by students [to be approved (or not) in the Scientific Committee]. Nevertheless, the addressing
contents should complement the skills’ set in the areas of the Architecture and the Urban Design, which the student
had already acquired in the Integrated Master degree in Architecture and Urban Design.
Exposure, comparison and analysis of the Dissertation proper contents, approached to in an open system, and thus
contributing to establishing in the student, cognitive nexus and coherent reflexives, integrated and systemic for
structuring the subject matter of research;
Monitoring of critical phases, stages and procedures adopted by the student in the development of their Dissertation
work, thus addressing aspects of its nature, framework and methodologies, as well as issues related to format and
layout..
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A natureza da Unidade Curricular e os seus objectivos pressupõem a flexibilidade dos conteúdos programáticos
ministrados, desde que enquadrados no âmbito da Arquitectura, do Património e do Urbanismo. Os blocos temáticos
são determinados em função da problemática da Dissertação proposta pelo estudante, estipulados de acordo com a
orientação dos docentes. Todavia, existem um conjunto de conteúdos estruturantes, composto pela indicação e
enquadramento dos autores e obras de referência, explanados de forma sistematizada, de forma a constituir base
preparatória no apoio à própria definição da problemática a Investigar.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The nature of the course and its objectives require the flexibility of the syllabus taught provided that framed within the
Architecture, Heritage and Urban Design. The thematic blocks are determined in relation to the problematic of
dissertation proposed by the student, in accordance with the stipulated guidance of teachers. However, there are a set
of structuring contents, composed by the indication and framework of works and authors of reference, exposed in a
systematic manner to form the preparatory base to the actual definition of the problem to investigate.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Através de estudos comparativos e de relações com correntes, nomeadamente, do pensamento social, da arte,
arquitetura e urbanismo, da técnica, ambiente e da paisagem, a função do orientador é a de acompanhar a realização
da Dissertação, nos moldes definidos nas Normas Regulamentares e respectivo Anexo, aprovado pelos órgãos da
ESG.
Para o efeito, a orientação processase de forma tutorial, com calendarização prévia a acordar entre orientador e
mestrando. A avaliação do rascunho final da dissertação, pela equipa de docentes da UC A50, possibilita igualmente
uma visão transversal sobre a problemática da investigação, sua fundamentação teórica, metodologias adoptadas,
estrutura e consistência organizativa, contributo para o conhecimento, para além de aspectos relacionados com as
normas formais a seguir na dissertação.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Through comparative studies and relations with currents, namely, social thought, art, architecture and urbanism,
technology, environment and landscape, the role of the director is to monitor the development of the dissertation, in a
manner set out in the Regulatory Standards and its Annex, approved by the proper organisms within the ESG`s
structure.
To this end, the orientation takes place in tutorial sessions, with previous scheduling to be agreed both by the director
and the graduate student. During the evaluation of the final draft of the dissertation, the team of professors from UC
A50, also provides an insight on the issue of transversal research, its theoretical basis, methodologies adopted,
organizational structure and consistency, contributing to knowledge, as well as aspects like formal rules to follow in
the dissertation.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

O desenvolvimento de uma Proposta de Dissertação fundamentada, a aprovar pelo Conselho Científico em reunião
plenária, determina a prévia preparação do estudante para a identificação de uma problemática por meio do
estabelecimento de objetivos; determinação clara da respetiva contextualização e justificação; breve abordagem ao
seu estado de arte, por meio da revisão da literatura; complementado pela definição dos métodos de investigação e de
breve bibliografia.
Para o desenvolvimento da proposta de dissertação, os estudantes são devidamente acompanhados pelos docentes
da UC, ao longo do semestre, tanto na preparação da proposta de dissertação, como nas reuniões de avaliação dos
rascunhos de dissertação ou em consultas pontuais. Este acompanhamento multidisciplinar e transversal aos
docentes da UC, permite aferir o contributo da dissertação para o conhecimento (resposta ao objectivo 1) e confirmar a
originalidade e inovação ao nível do conhecimento e do domínio da problemática e sua contextualização (resposta ao
objectivo 2).
A interrelação da UC A51 Metodologias de Investigação com a UC A50 ProjetoDissertação, durante o 10ºsemestre,
contribui para desenvolver no estudante, numa primeira abordagem, técnicas de coleta de dados, definição no
tratamento da informação para sua análise, e estruturação dos resultados para sua sistematização. A
complementaridade dos conteúdos das duas UCs e a aplicação de métodos de análise científica aprendidos na UCA51,
no desenvolvimento da dissertação, irão responder ao objectivo 3. Neste âmbito, para além de acompanhamento
tutorial individual, todos rascunhos de dissertações são revistos metodologicamente pelas docentes da UC A51.
O acompanhamento tutorial semanal, a revisão contínua por parte do Orientador de rascunhos de capítulos da
dissertação, e o debate subsequente com o estudante sobre a articulação de ideias expressas, permitem desenvolver
no estudante, a crescente complexidade necessária para dominar e articular conhecimentos teóricos distintos e para
desenvolver capacidade de argumentação (resposta ao objetivo 4). O desenvolvimento da dissertação segundo
critérios metodológicos e científicos irá capacitar o estudante para ser consistente e sistemático, de modo a poder
estruturar e sintetizar conteúdos de forma coerente e fundamentada (resposta ao objetivo 5).
O acompanhamento das propostas de dissertação, realizado numa primeira instância, em conjunto pelos docentes da
UC; numa segunda instância por tutoria individual da proposta aprovada, e numa 3ª instância, já na avaliação do
rascunho final, pelo conjunto de todos os docentes doutorados da UC, valida também a conformidade entre as
metodologias de ensino e todos os objectivos da UC A50.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The development of a reasoned Dissertation Proposal, to be approved by the Scientific Council in plenary session,
determines the student's preparation prior to the identification of a problematic through the establishment of goals,
clear definition of the context and justification; brief approach to his state of the art, through literature revision,
complemented by the definition of research methods and a brief bibliography.
For the development of the dissertation proposal, students are carefully monitored by the professors of UC A50,
throughout the semester, both in preparing the dissertation proposal, as in meetings to review drafts of dissertation or
more specific consultations. This multidisciplinary and transversal UC faculty members, allows assessing the
contribution of the dissertation to knowledge (response to objective 1) and confirm the originality and innovation in
terms of knowledge and mastery of the problematic and its context (response to objective 2).
The interrelationship of UC A51 Research Methodologies with UC A50 Dissertation Project, during the 10th semester,
helps the student to develop, in a first approach, techniques of data collection, defining the treatment of information for
analysis and structuring of results for its systematization. The complementarity of the two syllabus courses and the
application of scientific methods of analysis learned in UCA51, in the development of the dissertation, will respond to
goal 3. In this context, in addition to individual tutorial, all drafts of dissertations are methodologically reviewed by
faculty of UC A51.
The weekly tutorial monitoring, the continuous revision by the director of draft chapters of the dissertation, and the
subsequent discussion with the student about the articulation of the ideas expressed, allows the student to develop,
the growing complexity needed to master and articulate distinct theoretical knowledge and to develop ability to
argument (response to objective 4). The development of the dissertation with methodological and scientific criteria will
enable the student to be consistent and systematic in order to structure and synthesize the subject in a consistent and
reasoned way (response to objective 5).
The monitoring of the dissertation proposals is conducted in the first instance, jointly by the UC`s faculty, in the second
instance by individual tutoring of the approved proposal; and in a 3rd instance, already in the evaluation of the final
draft, by the set of all PhDs from the UC faculty, which will also evaluate the conformity between teaching
methodologies and objectives of UC A50.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
BELL, Judith  Como realizar um projecto de investigação : um guia para a pesquisa em Ciências Sociais e da
Educação. 4ª ed. Lisboa : Gradiva, 2008. ISBN 9789726625247. Cota na BDC: 37 / B 381 c
FRADA, João José Cúcio  Guia prático para elaboração e apresentação de trabalhos científicos. 7ª ed. Lisboa :
Cosmos, 1997. ISBN 9728081561. Cota na BDC: 37 / F 868 g
WALLIMAN, Nicholas  Social research methods. Reprint.. Los Angeles, [etc.] : Sage, 2009. ISBN 9781412910620.
Cota na BDC: 37 / W 184 s
BORDEN, Iain & RUEDI RAY, Katerina  The Dissertation. An Architecture Student’s Handbook. 2ª ed. Oxford:
Architectural Press–Elsevier, 2006. ISBN 9780750668255.
FERNANDES, António José  Métodos e regras para elaboração de trabalhos académicos e científicos : curricula vitae,
projectos de investigação, relatórios, teses (dissertações) e monografias. 2ª ed. Porto : Porto editora, 2002. ISBN 9720
342048. Cota na BDC: 37 / F 398 m

Mapa IX  A51 Metodologias de Investigação
6.2.1.1. Unidade curricular:
A51 Metodologias de Investigação
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Adelina de Abreu Garcia  1 hora semanal
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Mariana Rita Alberto Rosado Correia  1 hora semanal
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Mariana Rita Alberto Rosado Correia  1 weekly hour
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Adquirir competências na área da investigação científica;
 Fomentar a reflexão em torno do objeto de estudo, dos objetivos a atingir, da problemática em estudo, de modo a
incentivar a investigação, a capacidade de síntese e de argumentação;
 Ampliar o conhecimento de instrumentos de recolha e tratamento de informação;
 Desenvolver capacidades para a utilização de métodos operativos na análise e interpretação da informação recolhida.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Acquire skills in the area of scientific research;
To foster the reflection around the object of study, the objectives to be achieved, the issue under study, so as to
encourage research, the capacity for synthesis and argumentation;
 To encourage reflection about the object of study, the objectives to achieve, the problematic in study, in order to
encourage research, capacity for synthesis and of argument;
 Encourage reflection on the object of study, the objectives to be achieved, the problem under study, in order to
encourage research, synthesis and argumentation;
Extend the knowledge of collection instruments and processing of information;
 Develop capabilities for the use of operational methods in the analysis and interpretation of collected information.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1Definição da problemática: Proposta, Definição, Objetivos, Contextualização, Estado da arte
2Fontes e referências bibliográficas
3Planeamento da pesquisa: Cronograma e Programa
4Proposta de dissertação: Temática, Identificação da problemática, Cronograma de trabalho
5Estrutura da dissertação: Estrutura, Abordagem às componentes, Índice, Resumo, Introdução, Corpo de texto,
Conclusão, Bibliografia e Anexos
6Tipos de Investigação: Histórica, Experimental, Etnográfica, Criticoargumentativa, Estudo de caso, etc.
7Recolha de informação: Análise documental, Observação, Entrevista, Questionário, Notas de campo, etc.
8Tratamento da informação: Análise de conteúdo e Estatística
9Interpretação e apresentação de resultados: Categorização, Diagrama, Tabela, Escala, etc.
10Metodologia de abordagem: Análise de dados, Fontes primárias e secundárias, Métodos de análise quantitativa e
qualitativa
11Apresentação e defesa: Estrutura da apresentação, Carácter sintético e Preparação da defesa.
6.2.1.5. Syllabus:
1  Definition of the problem: proposal, definition, objectives, context, state of the art;
2  Sources and references;
3  Planning the research: Schedule and Program;
4  Dissertation proposal: thematic, problematic identification and work schedule;
5  Dissertation structure: structure, approach to components, contents, abstract, introduction, body text, conclusion,
references and notes;
6  Types of Research: historical, experimental, ethnography, criticalargumentative, case study, etc.;
7  Gathering information: document Analysis, observation, Interview, questionnaire, field notes, etc.;
8  Information processing: content analysis and statistics;
9  Interpretation and presentation of results: categorization, diagram, table, scale, etc.;
10  Approach methodology: data analysis, primary and secondary sources, methods of quantitative and qualitative
analysis;
11  Presentation and defence: structure of the presentation, preparation and synthetic nature of the defence.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular propõe a abordagem de conteúdos metodológicos de investigação, em termos de dissertação e
tese:  Definição da problemática; Fontes de pesquisa e referências bibliográficas; Programa de trabalho; Tipos de
investigação; Metodologia de abordagem; Técnicas de recolha de informação; Tratamento da informação; Estrutura
dos resultados; Estrutura da dissertação e Procedimentos a desenvolver em pesquisa científica. Sistematizam
informação relativa ao aspeto formal e aos procedimentos estruturantes à prática da Investigação, valorizando o rigor
cientifico, foram definidos de acordo com a bibliografia indicada e conforme recomendação do corpo docente
responsável pelo 10º Semestre.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The curricular unit proposes the approach to methodological research contents in terms of dissertation and thesis: 
definition of the problem; research sources and references; work program, research types; methodology approach;
technical assortment of information; information treatment; results structuring; dissertation structuring and
procedures to develop within scientific research. It is systematized the information related to the formal aspects and
the structuring procedures underlying the research practice, valuing scientific rigour, and defined according to the
bibliography indicated and recommended by the faculty responsible for the 10th Semester.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular de Metodologias de Investigação inserese numa perspetiva de apoio ao desenvolvimento da
Dissertação/Projeto do Mestrado Integrado.
O desenvolvimento do processo consta de dois momentos diferenciados: um primeiro momento de aprofundamento
teórico metodológico de forma a situar o estudante num quadro conceptual de referência e um segundo momento de
apresentação de casos de estudo de dissertações já realizadas, complementado por abordagens de investigadores e
profissionais de áreas cujos contributos permitem um alargamento de perspetivas.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit departs from a support perspective to the development of the Dissertation / Project of the Integrated
Master Degree.
The process development consists of two distinct moments: the first moment entails the theoretical and
methodological deepening, in order to place the student in a conceptual framework, and a second moment of
presentation of dissertations case studies already accomplished, complemented by researchers’ approaches and
areas’ practitioners, whose contributions enable a broadening of perspectives.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos aplicados ao longo do desenvolvimento do processo procuram uma sequência de momentos articulados
com os objetivos tentando despoletar situações de problematização.
As atividades da Unidade Curricular centramse na apresentação de textos, sua análise, debates e exposições. O
professor fornece tópicos de discussão com o objetivo de orientar para os conteúdos do programa.
Os estudantes são estimulados a participar nas análises que promovem a troca de conhecimentos e de experiências.
As atividades que exigem planificação prévia implicam o estabelecimento de compromissos.
O facto de cada estudante preparar a sua proposta de dissertação ou proposta de projeto de dissertação e
consequente apresentação aos colegas, permite criar uma interação de alargamento de ideias, não só sobre a sua
problemática, como também permite estimular o debate sobre as outras problemáticas dos colegas.
Na sequência de elaboração das diferentes fases e consequente pesquisa, os estudantes passam por momentos de
ensaio operativo, simulando a aplicação dos conhecimentos teórico metodológicos fundamentais à consecução dos
projetos em causa, a saber: definição da problemática; fontes de pesquisa e referências bibliográficas; planeamento da
pesquisa; desenvolvimento da proposta de dissertação; estrutura da dissertação: tipos de investigação; técnicas de
recolha de informação; tratamento da informação; interpretação e sistematização dos resultados; método de
abordagem; apresentação e defesa da dissertação científica / dissertação de projeto.
As aulas decorrem em função do programa proposto, mas são geridas de acordo com a evolução do processo de
aprendizagem e ajustadas face às propostas concretas de cada problemática/proposta de dissertação.
A avaliação/discussão decorre de uma estratégia de suporte à operacionalização do processo de construção da
dissertação de cada estudante.
A avaliação contínua é baseada na avaliação das propostas entregues em dois distintos momentos do semestre
(avaliação 1 e avaliação 2) e na participação ativa e fundamentada de cada estudante. A classificação resultante da
avaliação contínua é calculada pela média ponderada dos três indicadores. São fatores determinantes a considerar, a
evolução do estudante no desenvolvimento da proposta de dissertação/projeto, assim como, a sua consistência,
fundamentação e capacidade de sistematização.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methods applied throughout the development of the process search for a sequence of moments articulated with
the curricular unit’s objectives and thus trying to trigger problematic situations. The activities focus on the presentation
of texts, their analysis, also in debates and exhibitions. The teacher provides discussion topics with the goal of guiding
towards the program contents. Students are encouraged to participate in the analyses that promote the exchange of
knowledge and experiences. Activities that require advance planning involve the establishing of commitments. The fact
that each student prepares his dissertation proposal or architectural design studio proposal and its subsequent
presentation to colleagues, allows creating an enlargement interaction of ideas, not only about its problems, but also to
stimulate discussion on other colleagues issues. Following the preparation of the different phases and its subsequent
research, students go through times of operating testing, simulating the application of fundamental theoretical and

methodological knowledge to achieve the results expected, namely: defining the issue; research sources and
references; research planning, development of dissertation proposal, dissertation structure  types of research, data
collection techniques, data processing, interpretation and systematization of results; methodology of approach,
presentation and defence of the scientific or architectural design studio dissertation. Classes run according to the
proposed program, but are managed in accordance with the learning process evolution and adjusted against the real
proposals of each issue and dissertation. The evaluation/ discussion follow a strategy of support to the construction
process of each student's dissertation. Continuous assessment is based on the evaluation of the submitted proposals
in two different moments of the semester (assessment 1 and assessment 2) and in the active and reasoned involvement
of each student. The resulting classification from the continuous assessment is calculated by a weighted average of
the three indicators. Also factors to consider are the student’s evolution in developing the dissertation
proposal/project, as well as its consistency, reasoning and systemizing skills.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
BARDIN, L. (1979). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70.
BOGDAN, R. & BIKLEN, S. (1994). Investigação Qualitativa em Educação. Porto:
Porto Editora.
BRUYNE, P., HERMAN, J. & SCHOUTHEETE, M. (1991). Dinâmica da pesquisa em ciências sociais. Rio de Janeiro:
Livraria Francisco Alves Editora.
GHIGLIONE, R. & MATALON, B. (1997) O Inquérito. Teoria e Prática. Oeiras:Celta Editora.
GIL, A. Carlos (1995). Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Editora Atlas SA.
LESSARDHÉBERT, M., GOYETTE, G. e BOUTIN, G. (1994). Investigação qualitativa – Fundamentos e Práticas. Lisboa:
Instituto Piaget.
OLABUENAGA, J. (1996). Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto (Cota na BDC: 37 /
R 884 m).
QUIVY, R., CAMPENHOUDT, L. V. (1992). Manual de Investigação em Ciências Sociais. Lisboa: Gradiva. (Cota na BDC:
37 / Q 85 m)
BELL, J. (1993). Como realizar um projecto de Investigação. Lisboa: Gradiva (Cota na BDC: 37 / B 381 c)

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades curriculares.
As UCs de Desenho e Projeto de Arquitetura estruturamse na experimentação, na qual assenta o desenvolvimento do
trabalho de projeto e inerentes exercícios práticos. Disponibilizamse conteúdos tratados em horas teóricas, por meio
de apresentações de comunicações, análise de estudos de caso e visitas a obras. Nas Ferramentas de Apoio ao
Projeto, embora sejam abordados teoricamente conceitos, métodos e processos de representação de projeto, o
principal enfoque é na componente prática, através de acompanhamento tutorial dos exercícios realizados. No que se
refere às Humanidades, estimulase o debate a partir de apresentações teóricas, recorrendo a estratégias como a
análise de casos, exposição de resultados de investigação, leitura e reflexão sobre textos propostos pelos docentes.
Nas Tecnologias, recorrese igualmente à apresentação de conteúdos teóricos e estudos de caso para a resolução de
exercícios ou realização de trabalhos de pesquisa, apresentados e debatidos na aula.
6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
The curricular units of architectural drawing and design studio are structured based on experimentation, which is also
based on the development of project work and practical exercises involved. Theoretical content is exposed along
lectures, through communications presentation, analysis of case studies and visits to work sites. In the scientific area
of Tools to support Design Studio, and although theoretically concepts, methods and processes of project
representation are discussed, the main focus is on practical component, based on tutorial monitoring of exercises
performed. Regarding Humanities, the debate from theoretical presentations, using strategies such as case studies,
research results exposure, reading and reflecting on texts proposed by teachers are stimulated. As for the scientific
area of Technologies, it appeals equally to presentation of theoretical contents, such as case studies to hold exercises
up, or conducting research studies, later presented and discussed in class.
6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
Na constituição da relação entre as horas de contato e as respetivas horas de trabalho alocadas às distintas unidades
curriculares foi tida em consideração uma lógica de proporcionalidade na correspondência dos ECTS estimados para
as mesmas. Tendo em conta o quadro legal definido para o efeito, as unidades curriculares enquadradas em áreas
científicas nucleares para o ciclo de estudos contemplam maior carga média de trabalho do que as de áreas científicas
complementares. A verificação desta correlação concretizase por via da sistematização dos tipos e tempos de
realização dos exercícios a propor em termos programáticos para cada unidade curricular  agrupadas por tipologias
de conteúdos: humanidades; tecnologias; projeto; desenho  através de reuniões de articulação horizontal e vertical,
coordenadas pela Direção do Curso de Mestrado Integrado em Arquitetura, com a participação dos docentes e
contando com a análise dos mecanismos de avaliação implementados para o ciclo de estudos.
6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS.
Considering the relation between the contact hours and the working hours load allocated to the different curricular
units a sense of proportionality in connection with the ECTS estimated for those has been taken into account.
Regarding the legal framework defined for this purpose, the curricular units, framed in nuclear scientific areas of the
study cycle, comprise a higher average load of work than the complementary scientific areas. The verification of this
correlation is through the systematization of the types and times required for the exercises to be proposed in
programmatic terms for each curricular unit grouped by content types: humanities, technology, design studio,

architectural or technical drawing  through vertical and horizontal articulation meetings, coordinated by the Integrated
Master in Architecture and Urban Design Doctorate, with the participation of faculty and relying on the analysis of
evaluation mechanisms implemented for the study cycle.
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular.
As unidades curriculares implicam conteúdos próprios que exigem tipos de avaliação convergentes com a
prossecução dos objetivos definidos, de modo a que a aprendizagem do estudante se consubstancie de forma
estruturada e correlacionada. Neste sentido, garantese que a avaliação da aprendizagem se concretiza em função dos
objetivos de aprendizagem da unidade curricular tendo em consideração os métodos de ensino e quais as formas mais
adequadas para a aferição de conhecimentos. Verificase, para o efeito, caso a caso, a coerência entre os objetivos, os
conteúdos e as metodologias indicadas nos programas das unidades curriculares, articulandoos horizontalmente e
verticalmente em reuniões gerais do ciclo de estudos e em sessões parciais de cruzamento de tipos de avaliação entre
unidades curriculares do mesmo semestre. Pretendese, com estes procedimentos, estabelecer tipos de avaliação
complementares  entre as de reflexão/debates críticos, os testes e os exercícios práticos.
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes.
The curricular units involve their own content types that require a specific evaluation converging with the achievement
of the defined objectives, so that the student’s learning is substantiated in a structured and correlated one. In this
sense, it is guaranteed that the learning assessment is accomplished according to the learning objectives of the
curricular unit, and considering the teaching methods and the ways to verify knowledge acquisition. There is, for this
purpose, a particular certification, of the consistency between the objectives, contents and methodology of the
programs of each and every curricular unit, linking them horizontally and vertically at general meetings of the study
cycle, and also along crosstype partial sessions of assessment types between curricular units of the same semester. It
is intended, with these procedures, to establish additional assessment types  between reflection/critical debates, tests
and practical exercises.
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
As atividades científicas desenvolvidas no CIESG contam com a participação dos estudantes, ora de forma direta,
como indiretamente. As metodologias de ensino que facilitam a respetiva participação na realização das mesmas
passam pelo incentivo à realização de aulas abertas onde se debatem problemáticas investigadas, nas quais
participam docentes e estudantes do ciclo de estudos, sessões teóricas de exposição dos projetos de investigação em
curso, auscultação dos estudantes sobre questões específicas que estão a ser tratadas cientificamente, para além do
papel ativo que os estudantes têm na realização das suas dissertações de mestrado, cujos conteúdos contribuem para
as linhas de investigação do CIESG, e cuja concretização obedece às metodologias de investigação científica
aplicadas no Centro. No quadro do ensino de "Bolonha", os estudantes são incentivados a identificarem problemáticas
de investigação para aprofundamento ao longo do ciclo de estudos, de forma autónoma mas acompanhada.
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
The scientific activities developed in CIESG rely on the participation of students, either directly, or indirectly. The
teaching methodologies that promote the referred participation are seen through the incentive for open classes which
the participation of both teachers and students of the study cycle, where research issues are discussed. It is also
important to refer to theoretical sessions for ongoing research projects exposure, students’ auscultation on specific
issues that are being addressed scientifically, beyond the active role that students have in achieving their dissertations,
whose contents contribute to the research lines of CIESG, and whose implementation conforms to scientific research
methodologies applied in the Centre. Under the teaching of "Bologna", students are encouraged to identify issues for
independently further research along the study cycle, but again monitored.

7. Resultados
7.1. Resultados Académicos
7.1.1. Eficiência formativa.
7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency
N.º diplomados / No. of graduates
N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years*
N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years
N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years
N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

2009/10

2010/11

2011/12

4
4
0
0
0

11
4
7
0
0

10
0
5
4
1

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades
curriculares.
No 1ºciclo de estudos, a média do sucesso escolar nas áreas científicas, mantevese constante nos últimos 3 anos,
variando na Avaliação Contínua, entre 12, 13 e 14:
 Desenho e Projeto de Arquitetura (DPA) manteve desde 2009, a média de 13. Aumentou o nº de reprovações, mas
diminuiu o nº de candidatos em exame.
 Ferramentas de Apoio ao Projeto (FAP) melhorou ligeiramente a média de 12 para 14. Diminuiu o nº de candidatos
avaliados por exame.
 Humanidades (HUM) variou entre 12, 13 e 12. O nº de reprovados aumentou.
 Tecnologias (TEC) manteve a média de 12. O nº de candidatos avaliados por exame diminuiu.
No 2ºciclo, a média melhorou ligeiramente, de 2009 a 2012:
 DPA variou entre 12, 11 e 13. O nº de reprovados e de candidatos a exame diminuiu em 201112.
 HUM variou de 12, 12 a 13. Os restantes valores mantémse.
 TEC melhorou: 12, 12, 13. O nº de candidatos em exame diminuiu.
 OPT (optativas) melhorou de 13,13 a 14. Aumentou o nº de aprovados e diminuiu os candidatos em exame.
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study cycle and related curricular units.
In the 1st study cycle, the academic success in the different scientific areas remained constant over the last 3 years,
ranging 12, 13 and 14 points (020 scale), in the continuous assessment:
 DPA kept since 2009, a 13average. Failures increased, but candidates under examination decreased.
 FAP improved slightly from 12 to a 14 average and decreased the number of examination candidates.
 HUM varied from 12, 13 and 12. The number of reprobates increased.
 TEC maintained a 12 average. The number of examination candidates decreased. In the 2nd study cycle, the average
improved slightly from 2009 to 2012:
 DPA varied from 12, 11 and 13. Reprobates and candidates under examination decreased in 201112.
 HUM varied from 12, 12 to 13. The remaining classifications stabilised.
 TEC improved: 12, 12, and 13. The number of examination candidates diminished.
 OPT improved from 13, 13 to 14. Increased the approved students and declined examination candidates.
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de
melhoria do mesmo.
O grande nº de estudantes inscritos em exame até 2008/09 e a tendência de média 12/20, determinou que o
Regulamento de Avaliação da ESG, instituído em 2009/10, desse relevância à avaliação contínua em detrimento da
avaliação por exame. Ficou regulamentado que os estudantes teriam de ter mais de 7/20 para se inscreverem em
exame e mais de 12/20, para dispensarem de serem avaliados em época de recurso. Como resultado, diminuíram o nº
de estudantes inscritos em exame e cresceu a média superior a 13, na avaliação contínua.
Em DPA e em HUM, o nº de reprovados no 1ºciclo e a diminuição de candidatos em exame, é o resultado de uma
crescente exigência nas áreas científicas.
O significativo insucesso das UCs TEC até 2008, determinou para melhores resultados, um ensino na área científica,
mais teóricoprático, com orientação para o desenvolvimento de competências.
Quando há insucesso escolar em determinadas UCs, este é avaliado e identificamse as razões e as ações de melhoria
a equacionar.
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
The large number of students enrolled in examination until 2008/09 and the trend of 12/20 average, determined the
relevance of ESG Assessment Regulation, established in 2009/10, to ongoing assessment at the expense of
examination assessment. It was regulated that students would have to score at least 7/20 to enroll examination and
over 12/20 would exempt them from examination. As a result, the number of students enrolled in examination
decreased and an average above 13 in continuous assessment increased. Considering DPA and HUM, the n. º of
unsuccessful in the 1st study cycle and the decrease of examination candidates, evidences a growing demand in these
scientific areas. The significant failure number in TEC CUs by 2008, determined a more theoretical and practical
teaching, regarding the skills development and in order to achieve better outcomes. When there is academic failure in
certain CUs, this is evaluated, its reasons are identified and improvement actions are considered.

7.1.4. Empregabilidade.
7.1.4. Empregabilidade / Employability
%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos /
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study cycle area
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity
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

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.

63.6
4.5
68.2

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 respectiva classificação.
O CIESG (Centro de Investigação da ESG) é a entidade reestruturada em 2011, a partir da fusão dos dois anteriores
organismos de I&DT da Instituição (CICRA e CIAD). O incremento da produção científica da ESG determinou a sua
derivação em 4 linhas de Investigação. Na área da Arquitetura e Urbanismo foram estabelecidas 2 linhas: Arquitetura e
Património e Urbanismo e Território, com 4 e 2 campos de estudo, respetivamente. Os Projetos de investigação do CI
ESG são financiados e integrados em programas de I&D, nacionais e internacionais.O reconhecimento do CIESG
traduzse na constante solicitação de parcerias para candidaturas de investigação, propostas por entidades nacionais
e internacionais e, principalmente, pela aprovação de projetos de investigação financiada, como Project Leader do
projeto VerSus, Programa Cultura da CE e do projeto aprovado pela FCT, SEISMICV (PTDC/ATPAQI/3934/2012). O CI
ESG ainda não foi reconhecido pelo FCT, pois não abrem concursos para avaliação desde 2007.
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study cycle and its mark.
The CIESG (ESG Research Center) is the entity restructured in 2011 from the fusion of the two previously existent
bodies of R&TD (CICRA and CIAD). The increase in scientific production of ESG determined its derivation in 4 lines of
research. In the field of Architecture and Urban Design 2 lines were established: Architecture and Urban Design and
Urban Design and Heritage, with four and two fields of study, respectively. The research projects at CIESG are funded
and integrated R&D programs, both national and international. CIESG’s recognition is translated into the constant
request for research partnerships for projects’ applications, proposed both by national or international bodies, and
especially by the approval of funded research projects, as the project VerSus, Culture Programme of the EC, where
ESG is the project Leader, and the project approved by FCT, SEISMICV (PTDC/ATPAQI/3934/2012). The CIESG hasn’t
been recognized by FCT, because there is no such assessment since 2007.
7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares, nos
últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos.
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7.2.3. Outras publicações relevantes.
Achenza, M.; Correia, M.; Guillaud, H.(Eds) (2009) MEDITERRA 2009: 1st Mediterranean Conference on Earthen
Architecture. English edition. Monfalcone: Edicom Edizioni.
Correia, M.; Dipasquale, L.; Mecca, S. (Eds) (2011) TERRA EUROPAE. English edition. Pisa: Edizioni ETS.
Guillaud, H.; Correia, M.; Vegas, F.; Mecca, S.; Grazz, Ch. (Eds) (2008) Terra Incognita. Nº1 & Nº2. Brussels: Culture Lab
Editions and Argumentum (EU Cultura 2000 Programme).
VIANA, D. (2011). Maputo: Between Density, Fragmentation and Formless?. In P. Pinho & V. Oliveira (Eds.) (2011).
Bringing City Form Back in to Planning  CITTA 3rd Annual Conference on Planning Research. Porto: FEUP Edições/
FCT, pp. 535553
VIANA, D. (2011). A Habitação LowCost [In]Formal entre a Super e a InfraEstrutura. In M. Santos (Coord.) (2011).
Problemas da Habitação em África: Reflexões sobre a África de Língua Portuguesa. Porto, Portugal: Africana Studia, 16
 Revista do CEAUP/Centro de Estudos africanos da Univ. Porto, pp. 1326
7.2.3. Other relevant publications.
Achenza, M.; Correia, M.; Guillaud, H. (Eds) (2009) MEDITERRA 2009: 1st Mediterranean Conference on Earthen
Architecture. English edition. Monfalcone: Edicom Edizioni.
Correia, M.; Dipasquale, L.; Mecca, S. (Eds) (2011) TERRA EUROPAE: Earthen Architecture in the European Union &
Atlas of Earthen Architecture in the European Union. English edition. Pisa: Edizioni ETS.
Fernandes, M.; Correia, M.; Lopes, M. (Eds) (2010) Terra em Seminário 2010. Lisbon: Argumentum (with support of
FCT).
Guillaud, H.; Correia, M.; Vegas, F.; Mecca, S.; Grazz, Ch. (Eds) (2008) Terra Incognita. Nº1 & Nº2. English & French
editions. Brussels: Culture Lab Editions and Argumentum (European Union Cultura 2000 Programme).
Villasante, J.; Nicolás, J.; Correia, M. (Eds) (2008). CADIVAFORCatalogação, Digitalização e Valorização das Fortalezas
Defensivas da Fronteira GalizaNorte de Portugal. Portuguese & Spanish editions. Ferrol: CIEFALICOMOS, CIS Galicia
e Escola Superior Gallaecia.
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento económico.
A investigação no CIESG, nos campos de estudo de arquitetura e património e de urbanismo e território, para além do
contributo para o conhecimento, têm valorizado e proporcionado benefícios para o desenvolvimento económico
sustentável. Destacamse os projetos de investigação, integrados em programas financiados, e as atividades
científicas que analisam e exploram a implementação de técnicas de construção tradicionais, materiais e culturas
construtivas da arquitetura vernácula, dinâmicas urbanas transfronteiriças, a forma urbana e processos informais de
urbanismo. O impacto verificase pela consultoria, o apoio a autarquias e a coorganização de atividades locais
conjuntas; também por desenvolvimento do capital humano, através de workshops para formação de técnicos e
especialistas nas 2 linhas de investigação referidas e de palestras a convite de autarquias, associações, universidades
nacionais e internacionais e Conselhos Internacionais (UNESCO e ICOMOS).
7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
The CIESG research, considering the fields of study of architecture and heritage and urban design and territory, in
addition to its contribution to knowledge, have also valued and provided benefits for sustainable economic
development. Noteworthy are the research projects, integrated in funded programs and scientific activities that analyze

and explore the implementation of traditional building techniques, materials and constructive cultures of vernacular
architecture, crossborder urban dynamics, urban form and informal processes of urbanization. The impact is also
verified through consulting, the support to municipalities and joint coorganization of local activities. Also to consider
is the development of human capital through workshops for training technicians and specialists in the framework of
these two research lines and lectures at the invitation of local authorities, associations, national and international
universities and International Committees (UNESCO and ICOMOS).
7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.
As atividades científicas do CIESG são resultado das parcerias desta Instituição com Instituições nacionais e
internacionais. A atribuição da Chair Unesco Arquitetura de Terra e Desenvolvimento Sustentável incentivou a
organização do Mediterra 2009, em coorganização com o Getty Conservation Institute. Este permitiu o alargamento de
parcerias para Norte de África. Desta network resultam convites aos estudantes e docentes da ESG para participação
em workshops temáticos em Marrocos e na Argélia. Na esfera nacional, a colaboração com outras instituições de
Ensino Superior, nomeadamente a Universidade de Aveiro, permitindo a realização conjunta de eventos científicos (5º
ATP). O 6º ATP realizase com o CEAUCP e a Universidade de Coimbra, e desta parceria resultam candidaturas
conjuntas a projetos de investigação da ESG com o CEAUCP. Os projetos europeus têm contribuído para a
consolidação das parcerias internacionais.
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.
The scientific activities of CIESG are the result of partnerships with national and international institutions. The
assignment of the Unesco Chair of Earthen Architecture and Sustainable Development encouraged the organization of
Mediterra 2009, coorganized with the Getty Conservation Institute. This allowed the extension of partnerships for North
Africa. From this network invitations for ESG’s students and teachers to participate in workshops in Morocco and
Algeria came out. At the national level, the collaboration with other higher education institutions, including the
University of Aveiro, allowed the accomplishment of joint scientific events (5th ATP). The 6th ATP takes place with
CEAUCP and the University of Coimbra, and from this partnership also resulted joint applications to research projects
with CEAUCP. The European projects have also contributed to the consolidation of international partnerships.
7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
O CIESG define um conjunto de indicadores a desenvolver em cada uma das suas linhas de investigação, que permite
a monitorização das diferentes vertentes, identificandose potencialidades e fragilidades a colmatar. A resposta aos
indicadores permite uma melhor contribuição para a definição das linhas de investigação e respetivos campos de
estudo, o que permite aferir as áreas disciplinares não consolidadas. Como exemplo referemse as candidaturas ao
projeto europeu VerSus, ao SEISMICV aprovada pelo FCT e a realização do CIAV 2013, enquanto resultado da
monitorização do campo de estudo do património vernáculo e consequente identificação da fragilidade na
consolidação do mesmo. Daqui resultam candidaturas a projetos e seu financiamento, para maior impacto nacional e
internacional dos resultados do mesmo.
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
The CIESG defines a set of indicators to be developed in each of its research lines, which allows monitoring its different
components, identifying strengths, as well as weaknesses to address. The answer to the indicators allows a better
contribution to the definition of research lines and their respective fields of study, which allows assessing the
unconsolidated disciplines. As an example, the applications to the European project VerSus, the national project
SEISMICV, approved by FCT, and the realization of CIAV 2013, are to be referred to, as a result of the monitoring of this
field of study on vernacular heritage and consequent identification of its frailty in consolidation. This results in
applications for projects and their funding, looking for to increase national and international impact of its results.

7.3. Outros Resultados
Perguntas 7.3.1 a 7.3.3
7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada.
A responsabilidade social e apoio à comunidade é valor intrínseco da ESG. O desenvolvimento económico e social,
defesa e preservação do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do património cultural constata
se pelo Projeto de Lar, Centro de Dia, Jardim de Infância e ATL, Melgaço; Estudo preliminar Museu Etnográfico Porriño;
Projeto de reabilitação urbana, Tui; Projeto Parque Infantil Santa Casa Misericórdia Cerveira; Colaboração na
elaboração da Carta de Boceguillas (parceria Internacional); Estudo prévio museu do espólio material da Igreja
Misericórdia, Caminha; projeto para equipamento de apoio à praia fluvial de Covas. Em termos artísticos a ESG
desenvolve atividades com a Fundação da Bienal de Cerveira e Atelier Gondar. A ESG promove formação (BIM, Space
Syntax), conferências e seminários temáticos para a comunidade. Referese a frequência de UCs em Regime Livre por
docentes da ESG e comunidade externa: técnicos de autarquias e profissionais da educação.
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training.
Social responsibility and community support is an intrinsic value of ESG. The economic and social development,
protection and preservation of environment, cultural memory, artistic production and cultural heritage finds itself at:
Retirement Home, Day Care Centre, Kindergarten and ATL, Melgaço; preliminary study Ethnographic Museum, Porriño;
urban regeneration, Tui; Playground at Santa Casa Misericórdia, Cerveira; collaboration in drafting the Charter of

Boceguillas (International partnership); preliminary studymaterial assets museum Misericórdia Church, Caminha;
design studio for a support equipment in the river beach, Covas. Artistically, ESG conducts activities with Fundação
Bienal Cerveira and Atelier Gondar. ESG also promotes advanced training (BIM, Space Syntax), thematic conferences
and seminars for the community. To refer is also the attendance of curricular units’ sessions by both faculty and
external community: municipal technicians and education professionals.
7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural, desportiva e
artística.
As atividades científicas desenvolvidas pela ESG na área da arquitetura de terra e património vernáculo e o
desenvolvimento das áreas disciplinares com workshops, seminários, conferências, publicações potenciase o
desenvolvimento local e regional, pela receção de interessados nestas áreas de investigação em eventos, ou mesmo
pela integração de Doutorandos no CIESG. Referese que a ESG é membro da plataforma criada em Nov. 2012, em
Badajoz, no âmbito do património transfronteiriço. Mencionase o concurso "Regeneração Urbana em Viana do
Castelo"(Abr.12), no âmbito da UC ProjetoPatrimónio, no qual os estudantes desenvolveram propostas para
reabilitação urbana em Viana Castelo. O concurso, promovido pela autarquia local, permitiu e contribuiu para a reflexão
da regeneração urbana no município. A escultura habitável Magic Box é um espaço cultural que contribui para o
debate de ideias e a promoção de eventos culturais, estreitandose a relação académica com o debate cultural e crítico.
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic
activities.
The scientific activities developed in earthen architecture and vernacular heritage fields and their development within
workshops, seminars, conferences, publications, increase local and regional development, through the welcome of
interested parties for events, or even the integration of PhD students in CIESG. Also to refer is the fact that ESG is
member of the platform created in Nov. 2012 in Badajoz, concerning border heritage. Additionally, it is also relevant the
competition "Urban Regeneration in Viana do Castelo" (Abr.12) within the CUArchitectural Design Studio  Heritage, in
which students developed proposals for urban regeneration in Viana Castelo. The contest, sponsored by local
authority, enabled and contributed to the reflection on the city urban regeneration. The Magic Box, a habitable
sculpture, is a cultural space contributing to the debate of ideas and the promotion of cultural events, strengthening
the relation between the academic debate and cultural criticism.
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 instituição, o ciclo de estudos e o ensino ministrado traduzem os
conteúdos desenvolvidos no âmbito dos eventos científicos e técnicos organizados pela instituição, das matérias
abordadas nas UCs do ciclo de estudos e da pesquisa originada no Centro de Investigação da ESG. A adequação é
concertada de modo a que haja uma correspondência entre o conhecimento produzido na instituição e o difundido à
comunidade. A difusão de conteúdos concretizase por via da participação dos docentes e estudantes do ciclo de
estudos e de investigadores do CIESG em encontros, mesas redondas, conferências, workshops, congressos,
exposições e demais fóruns de debate, cujos objetivos científicos e/ou pedagógicos enquadrarem os conteúdos
desenvolvidos na Instituição. Como resultado, a ESG tem sido convidada para colaborar em importantes eventos (por
ex., em Outubro e Novembro de 2012, na Alemanha, Espanha, Abu Dhabi, Argélia e Paris).
7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to
students.
All information disclosed to the outside, either on the institution, the study cycle or the teaching reflects the contents
developed in the framework of technical and scientific events organized by the institution, the themes discussed in the
CUs, and the research produced at the ESG Research Centre. Its suitability is coordinated so that there is an
association between the knowledge produced at the Institution and the one diffused through the community. The
contents broadcast is accomplished through the participation of faculty, students and CIESG researchers at meetings,
roundtables, conferences, workshops, conferences, exhibitions and other discussion forums, whose scientific or
educational goals fit the contents developed in the institution. As a result, ESG has been invited to collaborate on
important events (e.g. in October and November 2012, in Germany, Spain, Abu Dhabi, Algeria and Paris).

7.3.4. Nível de internacionalização
7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level
%
Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs
Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff

8. Análise SWOT do ciclo de estudos
8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

57.1
0
14.8

8.1.1. Pontos fortes
 O conceito de semestres temáticos, valorizando a proximidade entre as diversas UC, possibilitando uma coordenação
semestral mais eficiente.
 A importância da definição clara de uma estrutura vertical e horizontal, evitando repetição de conteúdos.
 A definição de semestres dedicados ao Património e Urbanismo, permitindo um aprofundamento do conhecimento de
áreas especificas e de grande potencial de aplicação;
 A organização das UCs da área científica de Humanidades, por tema e não por cronologia, permitindo a indexação
dos conhecimentos com um sentido operativo e orientado para a aplicação em Projeto;
 Permitir através das Unidades Curriculares optativas a supressão de deficiências de formação específica do
estudante, estimulando a multidisciplinaridade dos métodos de trabalho;
 Integração de experiências extracurriculares, articuladas com as atividades de I+D do Centro de Investigação da ESG.
8.1.1. Strengths
 The concept of thematic semesters, valuing the relation of proximity between the different UC, allowing more efficient
semester coordination.
 The importance of the clear definition of a vertical and horizontal structure, avoiding the contents repetition.
 The definition of semesters devoted to Heritage and Urban Design, allowing a deeper understanding of specific areas
of great potential for application;
 The organization of CUs in the scientific area of Humanities, by theme rather than chronology, allowing the indexing of
knowledge with an operating sense and orientated to the application in a Project;
 Allow optional Curricular Units through the elimination of deficiencies of the student specific training, encouraging
multidisciplinary working methods;
 Integration of extracurricular experiences, coordinated with the activities of R & D Research Center of ESG.
8.1.2. Pontos fracos
 A pouca consolidação da fundamentação teórica e discurso crítico de parte do corpo discente da ESG, para que
possa contribuir para a crítica fundamentada e estruturada do fenómeno arquitectónico e urbano, expresso no
3ºobjetivo, do Mestrado Integrado.
 A dificuldade de apreensão integral dos objetivos e da missão da escola, no atual paradigma de Bolonha, por uma
parte dos docentes e dos estudantes. A dificuldade que alguns têm de se adaptarem a uma realidade muito mais
exigente, que requere mais rigor, preparação prévia e disponibilidade de comunicação e de contributo para a
sociedade.
8.1.2. Weaknesses
 A little further consolidation of the theoretical and critical discourse of the students of ESG, so it can contribute for
the grounded and reasoned critique upon the architectural and urban phenomenon, expressed in 3rd goal of the
Integrated Master Degree.
 The difficulty of full apprehension of the goals and mission of the school, in the current paradigm of Bologna, on the
part of teachers and students. The difficulty that some have to adapt to a much more demanding reality, which requires
more rigour, preparedness and availability of communication and contribution to the society.
8.1.3. Oportunidades
 Valorização de UCs de vertente construtiva, estimulandose conhecimentos técnicos na prática da ‘edificação’.
 Quanto aos processos construtivos tradicionais, convencionais ou de alta tecnologia, pretendese um
desenvolvimento progressivo ao longo dos dois ciclos, apoiados por ferramentas recentes e orientados
continuamente, segundo as premissas de sustentabilidade e preservação do meio ambiente.
 Dentro deste âmbito, surge também um grupo de matérias relacionadas com a preservação de préexistências,
integradas sobretudo no 2ºciclo e que abordam a valorização do património e as metodologias de intervenção,
secundadas por UCs de sensibilização e de proteção legal. Pretendese assim focar estes princípios no ciclo
correspondente ao Mestrado, de acordo com as diretrizes da União Europeia. Esta abordagem também se verifica no
Semestre dedicado às problemáticas de Urbanismo e Território, constituindo um factor de diferenciação do curso.
8.1.3. Opportunities
 Valuation of CUs strands constructive, stimulating expertise in the practice of 'building'.
 The traditional construction processes, conventional or hightech, aims to be a progressive development over the two
cycles, supported by recent tools and continuously targeted, according to the assumptions of sustainability and
environmental preservation.
 Within this context, there is also a group of subjects related to the preservation of preexisting, mainly incorporated in
the 2nd cycle and addressing the valuation of the heritage and the intervention methodologies, supported by CUs
awareness and legal protection. The aim is to focus on these principles in the cycle corresponding to the Masters,
according to the guidelines of the European Union. This approach is also verified in Semester dedicated to issues of
Urban Design and Territorial Planning, and this is a differentiating factor of the Study Cycle.
8.1.4. Constrangimentos
Os objetivos gerais do ciclo de estudos constituem um conjunto articulado de forma estruturada e lógica, mas no qual
podem ser detetados constrangimentos.
 Ao nível do grau de desenvolvimento de conteúdos, cujo total conhecimento exigiria uma maior disponibilidade de
tempo que ultrapassa o formato semestral.
 A não existência de precedências  ex: quando se refere a compreensão do fenómeno arquitetónico e urbano, nas

suas múltiplas dimensões, está implícita a aquisição de competências, métodos e processos que, por vezes, tornam
necessário relacionar diversas escalas e problemáticas de modo a conhecer devidamente o âmbito da resposta que
deve ser preparada.
 Períodos letivos semestrais revelamse, por vezes, não absolutamente capazes, no respeitante à plena análise
necessária do problema em estudo, exigindo dos docentes e dos estudantes uma grande capacidade de exposição e
assimilação de matérias, que podem ser complexas e nem sempre convergentes, dada a natureza das mesmas.
8.1.4. Threats
The general objectives of the Cycle of Studies are an articulated, structured and logical set, but in which constraints
can be detected:
 In terms of the degree of content´s development, whose total knowledge would require greater availability of time that
exceeds the biannual format.
 The lack of precedence  eg when it comes to understanding the architectural and urban phenomenon, in its many
dimensions, is implied the acquisition of skills, methods and procedures that, sometimes, become necessary to relate
various scales and problematic to properly know the extent of the response to be prepared.
 Biannual academic periods show up, sometimes, absolutely not able, for the full required analysis of the problem
under study, requiring teachers and students a wide exposure capability and assimilation of subjects, which can be
complex and not always convergent, given the nature thereof.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
8.2.1. Pontos fortes
Solidez da estrutura de gestão e direção do curso; Proximidade entre os diferentes agentes, desde a gestão da escola,
passando pelas Direções de Curso e da Qualidade até ao Docentes e Estudantes; Boa articulação entre elementos do
sistema de garantia da qualidade, através de diversos tipos de ações (reuniões verticais, horizontais, de coordenação,
com estudantes e com direção); Devido à reduzida dimensão da estrutura da escola há uma grande flexibilidade na
identificação e resolução dos problemas; Serviços de apoio têm uma grande integração nas ações das diversas
direções, o que facilita os processos e a relação entre as direções e entre estas e os estudantes; Existência de uma
política para a qualidade, particularmente desenvolvida na vertente ensino/aprendizagem.
8.2.1. Strengths
Strength of the management structure and the course directorate; Proximity between the different agents, since the
management of the school, passing by the course directorate, the quality directorate, up to the faculty and students;
good articulation between elements of the quality assurance system, through various actions (vertical meetings,
horizontal, and of coordination with students and with direction); due to the small size of the school’s structure there is
a great deal of flexibility in the identification and resolution of problems; support services have a large performance of
integration in diverse statutory bodies, which facilitates the processes and the relationship among these and between
these and the students; the existence of a policy for quality, particularly developed in the teaching/learning process.
8.2.2. Pontos fracos
Pouco dados quantitativos sobre alguns indicadores dos mecanismos de garantia da qualidade;
Amostras pouco representativas;
Alguma informalidade na identificação e resolução dos problemas, que não permite ainda sistematizar totalmente as
potenciais áreas de melhoria;
Política de qualidade, e subsequente sistema de garantia interna da qualidade, ainda são recentes e como tal não
permitem abordar todas as áreas de atividade da escola com a profundidade desejada;
8.2.2. Weaknesses
Few quantitative data on some indicators of quality assurance mechanisms;
Weak representative samples;
Some informality in the identification and resolution of problems, which does not allow yet to fully systematizing the
potential areas for improvement;
Quality policy and subsequent internal quality assurance system, which are still recent and as such, do not allow
addressing all areas of school activity with the desired depth.
8.2.3. Oportunidades
Aprofundamento e amadurecimento do SIGQ de forma a deter mais indicadores e, por consequência, mais informação
sobre a qualidade na escola;
Melhor conhecimento sobre a realidade da escola e a possibilidade inerente de tomar decisões mais que levem a um
melhor desenvolvimento da escola;
Equilíbrio entre a simplificação burocrática possível com as novas tecnologias e o aumento burocrático inerente à
recolha de mais informação de monitorização e avaliação da qualidade;
Maior aprofundamento da relação com entidades externas nacionais e internacionais.
8.2.3. Opportunities
Deepening and maturing of the SIGQ, in order to restrain more indicators and, consequently, more information on
quality in the institution;
Better knowledge about the school’s reality and the inherent possibility of more decisions that lead to a better

development of itself;
Balance between bureaucratic simplifications possible with new technologies and the increasing bureaucracy inherent
in collecting more information from monitoring and quality assessment;
Further deepening of relations with external, national and international, entities
8.2.4. Constrangimentos
Fraca recetividade, por partes dos diferentes intervenients, aos processos de mudança para implementação do sistema
interno de qualidade.
8.2.4. Threats
Weak receptivity, of the different intervenients, to the change processes for implementation of the internal quality
system.

8.3. Recursos materiais e parcerias
8.3.1. Pontos fortes
 Parcerias internacionais com universidades europeias e IberoAmericanas; Ministérios da Cultura e Institutos de
Património europeus, americanos, africanos e península arábica, que criam múltiplas oportunidades ao ciclo de
estudos.
 Credibilidade internacional da investigação e disseminação científica da ESG em Arquitetura e Património.
 Localização geográfica da ESG confere especificidade transfronteiriça única, valorizando a recente constituição das
Eurocidades, como pólo de agregação e cooperação entre instituições portuguesas e espanholas.
 A dimensão das instalações e a concentração de serviços são fator potenciador do intercâmbio entre docentes e
estudantes, e do dinamismo das atividades que se realizam em parceria.
 Parcerias regionais para desenvolvimento de atividades conjuntas e partilha de recursos humanos e físicos  membro
fundador da “Fundação da Bienal de Cerveira”.
 Dinamismo entre Municípios, entidades Ibéricas e a ESG, na concretização de projetos comuns.
8.3.1. Strengths
 International partnerships with european and Iberianamerican universities; Culture Ministries and European,
American, African and Arabic Peninsula Institutes for Heritage, which provide manifold chances to the Study Cicle.
 International credibility on scientific investigation and dissemination of ESG among Architecture and Heritage.
 The ESG´s geographical location confers a unique crossborder specificity, valuing the recent constitution of
Eurocities, as an adding, cooperation hub among Portuguese / Spanish institutions.
 The School´s facilities dimensions and services concentration are an important factor that increases the interchange
between teachers / students as the partnership and dynamism on the integrated activities.
 Regional partnerships for the development of joint activities and share of human and physical resources, founder
member of “Bienal Cerveira Foundation”.
 Dynamism between Municipalities, Iberian Entities and ESG on the implementation of common projects.
8.3.2. Pontos fracos
 É necessário incrementar mais dinamismo entre a ESG e os Pólos industriais e empresariais do Alto Minho e Galiza
para a utilização e rentabilização de sinergias comuns.
 Parcerias nacionais pouco consolidadas entre instituições universitárias de arquitetura e urbanismo.
8.3.2. Weaknesses
 It´s required more dynamism between ESG and the Industrial and Business Centers from Alto Minho and Galiza for
the use and monetization of common synergies.
 National partnerships are relatively untested among university institutions of Architecture and Urban Design.
8.3.3. Oportunidades
 Parceria em projetos intermunicipais a realizar no Minho e na Galiza e no espaço transfronteiriço ibérico.
 A consolidação das parcerias estabelecidas com universidades portuguesas, no âmbito de projetos de investigação
científica em desenvolvimento, para que potenciem novas oportunidades de colaboração.
 Melhorias previstas com as novas instalações, que podem potenciar novas oportunidades para os ciclos de estudo e
I&D (ex: oficinas, CIESG, sala multimédia, etc.).
 A participação dos alunos em concursos nacionais tem revelado óptimos resultados.
 A aprovação de projetos de investigação.
 O conjunto de professores da ESG é jovem e dinâmico, constituindo um importante elemento de desenvolvimento e
actualização.
8.3.3. Opportunities
 Partnership on intermunicipal projects taking place in Minho and Galiza, as well as in all the Iberian crossborder area.
 The consolidation of established partnerships with Portuguese universities, as part of joint investigation projects
under development to boost new cooperation opportunities.
 The preview improvements with the new facilities will generate new cooperation opportunities for the Study Cycles
and I&D (ex: workshop labs, Investigation Centre, Multimedia room, etc.)
 The student’s participation on national competitions has revealed great results.

 The approval of Investigation Projects.
 The professors of ESG are a young and dynamic group, which constitutes a significant element of development and
updating.
8.3.4. Constrangimentos
 A disponibilidade financeira na atual conjuntura macroeconómica.
 O facto de algumas candidaturas e desenvolvimento de projetos terem de ser bilingues (português e inglês)
(português e galego) (português e castelhano) (inglês e francês); e, por vezes, mesmo trilingues (português, inglês e
castelhano) (português, galego e castelhano), o que dificulta a gestão de recursos humanos.
 A morosidade na aprovação administrativa de projetos de investigação em que participam dois países, resulta na
morosidade nos pagamentos, entre 1 a 3 anos depois de concluídos os projetos.

8.3.4. Threats
 The availability of funds in the current macroeconomic climate.
 The fact that some applications and projects development have to be bilingual (Portuguese and English) (Portuguese
and Galician) (Portuguese and Spanish) (English and French); and, sometimes, even trilingual (Portuguese, English
and Spanish) (Portuguese Galician and Spanish), which difficult the human resources management.
 As a consequence to the late administrative approval of the Investigation Projects, in which participate two different
countries, there is an excessive length on the reimbursement payments, between 1 and 3 years after the projects
conclusion.
 The global economic environment.

8.4 Pessoal docente e não docente
8.4.1. Pontos fortes
 Coesão de grupo entre docentes e não docentes (team spirit).
 Experiência internacional dos docentes.
 Coexistência de estudantes e docentes de diversas nacionalidades: portuguesa e espanhola.
 Relação de proximidade entre estudantes e trabalhadoresestudantes, permitindo aos primeiros um contacto real com
a dimensão laboral.
 Docentes com especialidades em áreas específicas do ciclo de estudos, nomeadamente Urbanismo e Património.
 Na UC A50, dedicação específica por tutoria, de docentes doutorados, com conhecimento das áreas científicas,
associadas às problemáticas abordadas nas dissertações.
8.4.1. Strengths
 Group cohesion among teachers and staff (team spirit).
 International experience of teachers.
 Coexistence of students and teachers of different nationalities: Portuguese and Spanish.
 The relationship of proximity between students and working students, allowing the first real contact with the labour
dimension.
 Teachers with expertise in specific areas of the course, including Urban Planning and Heritage.
 At UC A50, the doctorates for tutoring are selected according the scientific areas of the dissertations.
8.4.2. Pontos fracos
 Os recursos humanos existentes implicam uma acumulação de tarefas em docentes com responsabilidades de
direção e em não docentes com responsabilidades de gestão de serviços.
 É necessária uma formação criteriosa do pessoal docente, nomeadamente em metodologias de ensino e
metodologias de investigação; è necessária maior formação do pessoal nãodocente na área das línguas inglês e
francês.
8.4.2. Weaknesses
 The existing human resources imply an accumulation of tasks in teachers with responsibilities in the management
process and nonteaching staff with responsibilities in services.
 It takes a careful training of the teaching staff, particularly in teaching methodologies and research methodologies; It
is necessary a training of nonteaching staff in the area of English and French languages to help with in the
international communication and procedures.
8.4.3. Oportunidades
 A disponibilidade e sensibilidade dos recursos humanos da ESG para a inovação e melhoria da eficiência dos
serviços.
 O efeito positivo e impulsionador que o cenário de mudança para as novas instalações vem manifestando junto da
comunidade académica que constitui a Escola Superior Gallaecia.

8.4.3. Opportunities

 The awareness and compromise of the human resources towards innovation and improving the efficiency of the
services.
 The incentive effect that the imminent transference for better facilities have created amongst the academic
community.
8.4.4. Constrangimentos
 Dificuldade dos docentes em publicar em revistas internacionais indexadas.
 Dificuldade em encontrar no mercado de trabalho docentes doutorados nas áreas científicas do ciclo de estudos e
com experiência ao nível de Projeto de arquitectura.
 O desinvestimento das famílias portuguesas na formação e qualificação no ensino superior.
8.4.4. Threats
 Difficulty of the teachers to publish in international indexed journals
 Difficulty to find PhD teachers in the scientific areas of the course with simultaneous experience in architecture
design.
 The divestment of Portuguese families in the training and qualifications in higher education.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem
8.5.1. Pontos fortes
 Os estudantes integram um ambiente de ensino no qual a aprendizagem decorre em turmas, onde a relação
professor/estudante assenta no acompanhamento próximo e continuado do primeiro face ao percurso formativo do
segundo – ensino personalizado.
 Um outro ponto forte prendese com o intercâmbio cultural entre estudantes portugueses e da Galiza, possibilitando
o intercâmbio de métodos de aprendizagem.
 Complementarmente, o estudante deparase com uma prática, transversal às unidades curriculares de Projeto, de
cruzamento de experiências de ensino possibilitada pelo fato de existirem dois docentes para lecionar cada Projeto.
 De referir ainda, como ponto forte, a possibilidade de, no 9º semestre, o estudante poder realizar práticas laboratoriais
permitindo começar a ter um contacto com a profissão, ainda no decorrer do ciclo de estudos.
 Por fim, o reconhecimento do Curso na União Europeia.
8.5.1. Strengths
 Students are part of a learning environment, in which learning takes place in sessions, where the teacher/student
relationship is based on a close and continued monitoring by the first onto the second – a personalized teaching.
 Strength is also the one related to the cultural exchange between Galician and Portuguese students, also enabling the
exchange of learning methods.
 In addition, the student faces a practical, transversal to the curricular units of architectural design studio, of teaching
crossing experiences enabled by the two teachers allocated to this type of curricular units.
 Also noteworthy is the possibility for students to perform, in the 9th semester, laboratory practices allowing a direct
contact with the profession, even during his stdy pathway.
 Finally, the study cycle’s mutual recognition within the European Union.
8.5.2. Pontos fracos
A aprendizagem pode ser ancorada num ambiente de ensino melhorado, que:
 Direcione a performance dos estudantes no sentido de uma maior inovação e exigência crítica;
 incentive o empenho e compromisso elevado para com o percurso formativo;
 Propicie maior rigor na capacitação para a investigação e aprofundamento de problemáticas.
Os estudantes têm condições para tirar melhor partido:
 Da correlação entre objetivos e conteúdos das UCs;
 Do contexto geográfico no qual a ESG se insere, explorando a problemática da situação transfronteiriça que
caracteriza a região;
 Da autonomia que a aprendizagem “pósBolonha” implica, exigindo uma maior capacidade dos estudantes gerirem
informação, conteúdos, dados, obras e autores, de modo a que o ensino se consubstancie numa relação dinâmica e de
feedback entre estudantes e docentes.
É necessário consolidar melhor um contexto académico mais integrado e sistémico, no qual o ambiente geral de
aprendizagem seja enriquecedor e plural.
8.5.2. Weaknesses
Learning can be anchored in an improved learning environment that:
 Direct the performance of students towards a greater innovation and critical requirement;
 Encourages engagement and high commitment to the training path;
 Fosters a greater rigour in research abilities and the deepening of issues.
Students are able to take better advantage from:
 The correlation between objectives and contents of the curricular units;
 the geographical context, in which the ESG is placed, exploring the issue of crossborder situation that characterizes
the region;
 the autonomy that the "postBologna” learning implies, requiring a greater ability of the student to manage
information, content, data, works and authors in order to substantiate a dynamic relationship and feedback between
students and teachers.

It is necessary to better consolidate the academic context in a more integrated and systemic, in which the general
learning environment is enriching and plural.
8.5.3. Oportunidades
 O principal conjunto de oportunidades relacionase com a situação transfronteiriça da ESG, a partir da qual é possível
perspetivar a consolidação de um contexto de aprendizagem no qual seja possível enquadrar os estudantes numa
ambiente de ensino academicamente estimulante, específico e diferenciador, em que o intercâmbio cultural de
estudantes e docentes promova uma experiência formativa mais completa, cientificamente relevante também para
euroregião Norte de Portugal/Galiza, estabelecendo vínculos com o tecido profissional envolvente e internacional.
 Para além deste aspeto, é de referir ainda como oportunidades a manutenção das linhas orientadoras da investigação
na Escola, as quais têm condições para alavancar a integração dos estudantes em projetos e pesquisas que
complementam a respetiva aprendizagem, sendo necessário melhorar as condições para que permaneçam ligados à
investigação na ESG mesmo depois de concluído o ciclo de estudos.
8.5.3. Opportunities
The main set of opportunities is related to the crossborder situation of ESG, from which it is possible to expect the
consolidation of a learning context, in which it will be possible to frame students within an academically stimulating
learning environment, simultaneously specific and differentiated, in that the cultural exchange of students and teachers
promotes a more complete training experience, also scientifically relevant for the euroregion Northern
Portugal/Galicia, and thus establishing links with the surrounding and international professional fabric.
 Apart from this, it is also worth mentioning as an opportunity, the maintenance of the research guidelines at ESG,
which are able to leverage the integration of students in projects and research that complement their respective
learning, being then necessary to improve conditions, in order for them to remain related to ESG’s research activities,
even after completing their degree.
8.5.4. Constrangimentos
 O contexto de aprendizagem da Escola tem elevado gradualmente os níveis de exigência, quer aos docentes, quer
aos estudantes, pelo que o ambiente de ensino resultante acarreta determinados constrangimentos no que se refere à
gestão de conteúdos por parte dos estudantes.
 Depreendese que é ainda uma dificuldade organizar e articular a quantidade de informação inerente às unidades
curriculares do ciclo de estudos de modo a obter o máximo sucesso na prossecução dos objetivos previstos.
 Um outro constrangimento prendese com a potencialidade inerente a determinadas tecnologias de apoio ao projeto,
a adquirir pela ESG, que podem ter maior impacto na materialização de trabalhos dos estudantes.
 Apesar do esforço relativo à dotação de exemplares bibliográficos de referência na biblioteca da Escola, este é um
outro ponto que merece uma atenção continuada no que respeita à respetiva atualização de obras e autores
fundamentais para os estudantes.
8.5.4. Threats
The learning environment of the school has gradually heightened its demand levels, either teachers or students, so that
the resulting learning environment entails certain constraints with regard to the management of its contents by
students.
 It appears that it is still difficult to organize and articulate the amount of information inherent to the curricular units of
the study cycle, in order to get the most success in achieving the goals set.
 Another constraint relates to the inherent potential of certain technologies in support of the architectural design
studio, to be also acquired by ESG, which can have a greater impact on the materialization of students’ work.
 Despite the efforts concerning the acquisition of bibliographic references for the school’s library, this is another point
that deserves continued attention regarding its respective update of works and authors, essential to students.

8.6. Processos
8.6.1. Pontos fortes
 A dimensão da escola permite flexibilidade e eficiência nos processos de organização dos ciclos de estudo.
 Informatização dos processos de gestão académica e de acesso à informação na plataforma SIGE (ex: os estudantes
têm acesso imediato ao material de apoio disponibilizado pelo docente na aula, podem verificar as suas faltas, etc.).
 Coordenação vertical e horizontal das unidades curriculares do ciclo de estudos.
8.6.1. Strengths
 The size of the school allows the flexibility and efficiency in the process of study cycle organization.
 Computerization of processes of academic management and access to information in the intranet platform (e.g.,
students have immediate access to supporting material provided by the teacher in class, they can check their faults,
etc.);
 Horizontal and vertical coordination of the study cycle’s curricular units.
8.6.2. Pontos fracos
 Falta de resposta da ESG, à crescente procura nacional e internacional, de 3ºciclo universitário na ESG, de
doutoramento em Arquitetura.
 Deverá haver um conhecimento mais contínuo da evolução de integração no mercado de trabalho, dos licenciados e

mestres da ESG.
 Necessário consolidar, a integração dos estudantes na investigação científica.
8.6.2. Weaknesses
 Lack of ESG's reply to the growing national and international demand, of a 3rd cycle university degree at ESG, a PhD
in Architecture.
 There should be more awareness and its continuous evolution, in what the integration in the labour market of ESG’s
graduates is concerned.
 It is needed to consolidate the of students’ integration in scientific research.
8.6.3. Oportunidades
 Parcerias internacionais institucionalizadas em distintos continentes e o potencial de oportunidades a estabelecerem
se nos ciclos de estudo da ESG, para docentes (formação e intercâmbio) e estudantes (workshops, intercâmbios).
 Agilização dos processos de implementação da qualidade (SIGQ), através da plataforma SIGE e dos sistemas
informáticos disponíveis.
 Desenvolvimento e implementação do sistema de videoconferência, para realização de júris de mestrado e atos
públicos da mesma natureza.
8.6.3. Opportunities
 Institutionalized international partnerships among different continents to establish within the study cycle’s scope, and
their potential opportunities, for both faculty (training and exchange) and students (workshops, exchange).
 Streamlined procedures for implementing the quality (SIGQ), through the intranet platform and informatic systems
available.
 Development and implementation of video conference system, to accomplish Masters’ examinations and other public
acts of the same nature.
8.6.4. Constrangimentos
 Responder com eficiência e rigor, à exigente resposta solicitada pelas entidades reguladoras do ensino superior,
acarreta sobreposição de tarefas e de responsabilidades de direção.
8.6.4. Threats
An efficient and accurate reply to the demanding request by higher education regulators, which entails an overlapping
of tasks and responsibilities of the management bodies.

8.7. Resultados
8.7.1. Pontos fortes
 A aplicação de medidas de melhoria em 2009/10, por Regulamento de Avaliação da ESG, teve impacto na contínua
melhoria de resultados e média geral que passa de 12 para 13 valores.
 Não existem oscilações de resultados (por sem. ou áreas científicas) o que significa inexistência de rupturas
metodológicas e verificação de equilíbrio da dedicação do estudante às diversas UCs.
 Somente uma transferência de estudantes de 2ºciclo para outras universidades  demonstra qualidade reconhecida
pelos estudantes.
 Redução do nº de recursos de reavaliação de notas.
 Incremento do nº de projetos de I&D, coordenados pela ESG.
 Incremento da capacidade de submissão de candidaturas a programas I&D e de solicitações para parceria
internacionais.
 Estruturação de linhas de investigação do CIESG com áreas de especialização.
 Incremento do nº de artigos científicos elaborados pelo corpo docente.
 Resposta expedita a solicitações de carácter social e cultural, solicitadas por entidades publicas.
8.7.1. Strengths
Improvement actions started in 2009/10, through the Assessment Regulation of ESG, which impacted in the
continuous improvement of results; the study cycle overall classification went from 12 to 13 points.
 There are no oscillation results (in semester or scientific areas), thus reflect the inexistence of methodological
ruptures and a balance of the student’s dedication to the various curricular units.
 There was only one 2nd cycle student transfer to another university  demonstrating the institution’s quality and its
recognition by the students.
 Reduction of the number of assessment revaluation.
 Increase of the number of R & D projects, coordinated by ESG and the capacity of applications’ submission, and
increased the number of requests for international partnership.
 Structuring research lines within CIESG’s areas of expertise.
 Increase the number of scientific articles produced by faculty.
 expeditious reply to social and cultural demands by public entities.
8.7.2. Pontos fracos
 Ainda não se verificam resultados de excelência com repercussão significativa nas médias gerais.
 Apesar de razoável, a média geral apresenta um valor mediano (13/20) com tendência para subir.

 Incapacidade de responder à exponencial solicitação para parcerias em atividades científicas.
 Necessidade de reequilibrar a gestão da participação dos investigadores em dinâmicas coletivas de I&D e respetiva
atualização do currículo individual, com artigos publicados em revistas indexadas.

8.7.2. Weaknesses
 There aren’t yet excellent results with significant impact on the overall averages.
 Although reasonable, the overall classification has a median value (13/20) though with an upward trend.
 Inability to respond to the exponential request for scientific activities partnerships.
 Need to rebalance the participation managing of researchers in collective dynamics of R & D and its individual
curriculum update, with articles published in refereed journals.
8.7.3. Oportunidades
 Reforçar a articulação e o equilíbrio disciplinar entre unidades curriculares de áreas científicas distintas.
 Incentivar a pertinência do grau de exigência operado pelo corpo docente, como se constata pelas recentes
classificações em concurso académicos exteriores à ESG e pela valorização de classificações propostas pelos
doutorados externos, na arguição das dissertações da ESG.
 Incremento do material de carácter científico em função do enquadramento dos Projetos I&D em desenvolvimento e
recentemente aprovados.
 Estabelecer maior número de protocolos e parcerias académicas de acordo com as sinergias criadas nos projetos e
nas conferências em que a ESG está envolvida.
 Integrar maior número de estudantes e professores nas atividades e eventos científicos.
8.7.3. Opportunities
 To strength the coordination and the balance between curricular units from different scientific areas.
 To encourage the relevance of the degree of demand operated by the faculty, as noted in the recent ratings of
academic contests outside ESG, and the appreciation of classifications proposed by external PhD examiners to the
students’ dissertations at ESG.
 To increase the scientific material, depending on the framework of R & D Projects in development and recently
approved.
 To establish more academic partnerships and protocols according to the synergies created in projects and
conferences, in which ESG is involved.
 To incorporate more students and teachers in scientific activities and events
8.7.4. Constrangimentos
 A situação atual do mercado de trabalho na área profissional do ciclo de estudos tende a afastar os estudantes com
maior potencialidade para áreas de maior saída profissional, o que em certa medida se reflete nos resultados gerais
das avaliações.
 Atualmente a dimensão do corpo docente ainda não permite um envolvimento homogéneo nas atividades
pedagógicas e científicas.
 Enquadramento dos programas I&D, na área da arquitetura e urbanismo, enquadramse presentemente em áreas
científicas mais abrangentes, o que dificulta a seleção dos projetos propostos.

8.7.4. Threats
 The current condition of the labour market in the professional area of the study cycle will alienate students with
greater potential, towards areas of higher professional output, which, to some extent, is reflected in the overall results
of the evaluations.
 Currently the size of the faculty still does not allow a homogeneous involvement in teaching and scientific activities.
 Framework for R & D programs in the field of architecture and urban design, presently fall into broader scientific
areas, which complicates the selection of the proposed projects.

9. Proposta de acções de melhoria
9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
9.1.1. Debilidades
a) Concentração de estudantes no 10ºsemestre, na A50, devido ao incremento da exigência, associada à passagem de
dissertação de licenciatura para dissertação de Mestrado.
b) Verificação da preferência por uma parte dos estudantes, por abordagens descritivas, em detrimento de uma
perspectiva crítica e com fundamentação teórica sustentada.
c) Sobrevalorização do resultado final, sobretudo das propostas de projeto, em detrimento da estruturação do
processo.
d) Verificação da ocorrência de demasiados momentos de avaliação intermédia, nomeadamente às unidades
curriculares de projeto, condicionando o compromisso do estudante para o cumprimento formal da entrega ao invés
da necessária assimilação dos conteúdos definidos.

e) Condicionalismo de determinados objectivos em relação às bases de conhecimentos prévios por parte dos
estudantes, o que interfere na sua prossecução.
9.1.1. Weaknesses
a) Concentration of students in the 10th semester concerning the curricular unit A50, due to the increased demand,
coupled with the passage from an undergraduate dissertation for Master's dissertation.
b) Verification of some students’ preference, for descriptive approaches at the expense of a critical and theoretically
sustained one.
c) Overvaluation of the final result, especially of architectural project proposals, rather than of the process structuring.
d) Verification of the occurrence of too many interim assessment moments, mainly in the architectural design studio
curricular units, and thus affecting the student's commitment to the compliance with formal deadlines, instead of the
necessary assimilation of the defined contents.
e) Constraint of certain objectives in relation to the prior knowledge bases of students, which interferes with the pursuit
of those.
9.1.2. Proposta de melhoria
a) Maior apoio e disponibilidade tutorial dos docentes. Mais docentes doutorados com experiência pedagógica.
Incentivo e motivação para os estudantes desenvolverem estratégias de trabalho, mais contínuas, no desenvolvimento
da dissertação.
b) Consolidar o ensino com maior fundamentação crítica no 2ºciclo de estudos e em particular no 7º e 8º semestres e
estruturar as bases para o incremento do seu desenvolvimento no 1ºciclo de estudos.
Consolidar a exigência da fundamentação teórica e crítica nas Humanidades e tornála transversal às distintas áreas
científicas do ciclo de estudos.
c) Valorização do processo nas avaliações intermédias.
d) Redução do número de fases de avaliação intermédia.
e) Identificação de fragilidades específicas e proposta da realização de exercícios concretos para as colmatar, o que
implica uma maior atenção do docente para situações de debilidades formativas préuniversitárias.
9.1.2. Improvement proposal
a) Increased availability and tutorial teachers’ support. Integration of more PhDs teachers with pedagogical experience.
To encourage and to motivate students for the development of a more continuous strategy of work in the development
of their dissertation.
b) To consolidate the teachings aiming at a greater criticism in the 2nd study cycle, in particular on the 7th and 8th
semesters, and to structure its fundamentals for its growth and development along the 1st study cycle.
To enhance the theoretical and critical demand of the Humanities’ scientific area and to turn it transversal to the
different scientific areas of the study cycle.
c) Valuation of the process in interim evaluations.
d) Reduction of the number of intermediate stages of evaluation.
e) Identification of specific weaknesses and proposal of specific exercises to address them, which implies a greater
consideration of the teacher to preuniversity formative weaknesses.
9.1.3. Tempo de implementação da medida
a) A medida proposta em 9.1.2 a) já se encontra em implementação. Em 2013 haverá mais estudantes a concluírem a
dissertação.
b) No 2ºciclo de estudos, a fundamentação teórica e crítica no discurso dos estudantes precisará de, pelo menos, 2
anos para se estruturar e consolidar. No 1ºciclo de estudos, será necessário, pelo menos, 3 anos.
c); d) e e) Pretendese que as medidas possam ser implementadas no prazo de três semestres.
9.1.3. Implementation time
a) The proposed measure in the 9.1.2) is already under implementation. In 2013 it is expected to have more students
completing the dissertation.
b) In the 2nd study cycle, theoretical and critical discourse of students will need, at least, 2 years to be structured and
consolidated. In the 1st study cycle it will need, at least, 3 years.
c) d) e) It is intended that the measures can be implemented within three semesters.

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
a) A prioridade para se desenvolver a medida de melhoria referida em 9.1.2 a) é alta, de modo a contribuir para a
diminuição da concentração de estudantes na unidade curricular A50.
b) A prioridade da medida 9.1.2.b) é alta pois irá preparar melhor os estudantes para a realização da dissertação em
período de tempo mais regular, para além de um maior contributo dos licenciados e mestres da ESG, para a sociedade,
respondendo aos objetivos gerais do ciclo de estudos.
c) e d) Prioridade média, porque apesar de não implicar revisão dos objectivos, poderá assegurar maior afectividade na
sua prossecução e depende da aplicação concertada por parte do corpo docente.
e) Prioridade baixa, pois remete para situações e circunstâncias pontuais.

9.1.4. Priority (High, Medium, Low)
a) The priority to develop the improvement measure referred to in 9.1.2 is high, thus contributing to reducing the
concentration of students in the curricular unit A50.
b) The priority of the measure 9.1.2.b) is high, as it will better prepare students for the on time completion of their
dissertation on a regular basis, in addition to a greater contribution of ESG’s graduates to society, also responding the
general objectives of the study cycle.
c) and d) Medium Priority, despite not implying the goals’ revision, it could ensure greater affection in their pursuit,
depending also on the concerted implementation by the faculty.
e) Low priority, since it refers to specific situations and circumstances.
9.1.5. Indicador de implementação
a) Menor concentração de estudantes a desenvolver dissertações de mestrado
b) Verificação de menos constrangimentos nas Propostas de Dissertação e incremento das suas aprovações.
Incremento da qualidade das dissertações de Mestrado e do seu contributo original e inovador para o conhecimento,
assim como a qualidade dos resultados apresentados, confirmados pela arguição das dissertações por doutorados
exteriores à ESG.
c) d) e) Redução da necessidade de rectificação retroativa das fases intermédias dos exercícios das Unidades
Curriculares.
Incremento dos valores da avaliação dos estudantes da ESG em programas de mobilidade internacional.
Incremento do nível de originalidade e inovação nas respostas técnicas e conceptuais dos exercícios propostos.
Incremento da quantidade e diversidade de referencias teóricas nos trabalhos realizados.
Incremento de contributos de resultados académicos no âmbito da participação em actividades de Investigação e
desenvolvimento tecnológico.
9.1.5. Implementation marker
a) Fewer concentration of students developing their dissertations
b) Verification of fewer constraints on Dissertation Proposals and their approvals increase. To enhance the masters’
dissertations quality and their original and innovative contribution to knowledge, as well as the quality of their results,
confirmed by their examination by external PhD examiners.
c) d) e) Reduce the need for retroactive correction of the intermediate stages of the curricular units’ exercises
To increase the ESG students’ ratings in international mobility programs.
To increase the originality and innovation levels of both technical and conceptual responses to the proposed exercises.
To increase the quantity and diversity of theoretical references in the accomplished works.
To increase the contributions of academic outcomes within the participation in activities of research and technological
development.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.
9.2.1. Debilidades
De acordo com a análise do funcionamento do sistema de garantia da qualidade é possível identificar as seguintes
debilidades:
a) Diversidade de dados para monitorização e avaliação da qualidade do curso, e sua fiabilidade;
b) Comunicação à comunidade académica da informação recolhida e analisada;
c) Informalidade na gestão e coordenação curso;
d) Informalidade do planeamento estratégico;
e) Indicadores sobre o relacionamento entre o curso e a sociedade, e o impacto mútuo;
9.2.1. Weaknesses
According to the analysis of the quality assurance system it is possible to identify the following weaknesses:
a) Diversity of data for monitoring and evaluating the quality of the study cycle, and their reliability;
b) Reporting to the academic community of the information collected and analyzed;
c) Informality in the study cycle management and coordination;
d) Informality of the strategic planning;
e) Indicators on the relationship between the study cycle and society, and their mutual impact.
9.2.2. Proposta de melhoria
Às debilidades identificadas no ponto anterior é possível propor as seguintes melhorias:
a) Amadurecimento da política de qualidade e do sistema interno de garantia da qualidade, através dos processos
identificados no Manual da Qualidade para a melhoria contínua do sistema, nomeadamente no que concerne ao curso,
com a implementação de inquéritos ao empregadores, solicitar aos docentes a realização de inquérito de avaliação do
ciclo de estudos;
b) Elaboração mais regular de relatórios síntese a comunicar os resultados das avaliações;
c) Planeamento mais aprofundado das reuniões do curso, nomeadamente das referentes às áreas científicas e às
horizontais de semestre;
d) Elaboração de um plano estratégico por mandato com objectivos e do plano anual de atividades.
e) Desenvolvimento de indicadores sobre a relação com a sociedade, no âmbito do SIGQ;

9.2.2. Improvement proposal
To the weaknesses identified in the previous section it is possible to propose the following improvements:
a) Maturation of the quality policy and the internal system of quality assurance, through the processes identified in the
Quality Manual for continual improvement, particularly in relation to the study cycle, through the implementation of
surveys to employers, and surveys to be conducted by teachers on the study cycle assessment;
b) Development of more regular summary reports to convey the evaluations results;
c) Further planning of meetings of the study cycle, including those concerning the scientific areas, and halfyearly
horizontal meetings;
d) Development of a strategic plan for each mandate, considering specific objectives and an annual planning for
activities.
e) Development of the indicators concerning the relationship with the society, in the framework of the SIGQ.
9.2.3. Tempo de implementação da medida
Tempo previsto para a implementação de cada medida:
a) As ações como criação e implementação dos inquéritos referidos será realizada no prazo de um ano lectivo, no
entanto a melhoria do SIGQ é um processo contínuo;
b) A medida de criar relatórios regulares deverá ser implementada no fim deste período de avaliação, ou seja no final
do ano lectivo;
c) Medida que pode ser implementada a curto prazo;
d) Será necessário ouvir a entidade instituidora e depois desenvolver um plano estratégico. Devido ao tempo de
reflexão necessário sobre os dados que tem vindo a ser recolhidos pelos indicadores mais recentes, a medida só
poderá ser implementada depois do final do ano lectivo, o que irá permitir, também, contribuir para a melhoria do
manual da qualidade;
e) Tempo de implementação mais alargado, paralelamente ao aprofundamento da relação entre o curso e as diferentes
instituições da sociedade.
9.2.3. Improvement proposal
Time for the implementation of each measure:
a) The foreseen actions, mainly the surveys to be implemented, will be held within an academic year; however, it is
important to refer that the improvement of SIGQ is an ongoing process;
b) The creation of regular reports should be implemented at the end of this evaluation period, i.e. at the end of the
current academic year;
c) Measure implementable in a short period of time;
d) Is will be necessary first to scout the founding entity of ESG, in order to develop the strategic plan. Due to the time
necessary for reflection on the collected data resulting from the most recent indicators, the measure can only be
implemented after the end of this academic year, which will also allow to contribute to the improvement of the quality
handbook;
e) A wider implementation period will be necessary, alongside with the deepening relationship between the study cycle
and a variety of institutions of society.
9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Para as medidas de ‘a’ a ‘e’, é dada a seguinte prioridade:
a) Alta;
b) Alta;
c) Alta;
d) Média;
e) Média.

9.2.4. Priority (High, Medium, Low)
For the measures from 'a' to 'e', the following priority is foreseen:
a) High;
b) High;
c) High;
d) Medium;
e) Medium.
9.2.5. Indicador de implementação
Para cada medida identificamse os seguintes indicadores de implementação:
a) Lançamento dos inquérito ao público alvo e elaboração do relatório de monitorização e avaliação do SIGQ com
propostas de melhoria;
b) Realização dos relatórios síntese com resultados agregados e sua disponibilização à comunidade académica;
c) Elaboração, pela Direção de Curso, dum planeamento para as diferentes reuniões (coordenação de curso, de áreas
científicas e de semestre) e realização das respectivas atas;
d) Redação do Plano Estratégico e sua apresentação aos demais órgãos da escola;
e) Realização de protocolos interinstitucionais, realização ações conjuntas como exposições e estudos.
9.2.5. Implementation marker

For each action the following indicators of implementation are identified:
a) Launching of surveys to the targeted audience and development of the monitoring and evaluation report by the SIG
Q, along with improvement proposals;
b) Accomplishment of summary reports entailing aggregated data and provide them to the academic community;
c) Preparation, by the Course Directorate, of a plan for the different meetings (halfyearly and scientific area meetings)
and completion of their minutes;
d) Writing up the Strategic Plan and its presentation to other statutory bodies of the school;
e) Accomplishment of institutional protocols, conducting joint activities such as exhibitions and studies.

9.3 Recursos materiais e parcerias
9.3.1. Debilidades
a) São necessárias mais salas de aula, oficinas e demais espaços. No caso dos docentes, há um crescente número de
projectos de investigação (CIESG) que implicam o acréscimo no número de investigadores; no referente aos
estudantes, são necessárias oficinas com mais espaço para os três cursos (forte e exigente componente prática), que
permitam também o armazenamento temporário de trabalhos.
b) Apesar da existência de duas linhas de wireless, impõese a melhoria do acesso à internet através de fibra óptica, o
que será possível apenas no novo edifício.
c) Poucas parcerias nacionais entre ciclos de estudo de arquitetura.
d) Pouca projeção a nível nacional de projetos de investigação financiados, as atividades docentes e iniciativas
culturais da ESG.
9.3.1. Weaknesses
a) More classrooms offices and other spaces are needed. In what the faculty is concerned, there is a growing number of
research projects (CIESG) that implies the increase in the number of researchers: as for students, bigger workshop
laboratories are needed for the three study cycles (and their demanding and strong practical component), which also
allow the temporary storage of works.
b) Notwithstanding the existence of two wireless lines, it must be improved to an internet optical fibre network, which
will only be possible in the new building.
c) Few national partnerships among architecture study cycles.
d) Low national projection of funded research projects, teaching activities and cultural initiatives of ESG.
9.3.2. Proposta de melhoria
a) e b) Parceria com o Município de V.N.Cerveira através de protocolo de comodato (mudança para o antigo edifício dos
bombeiros reabilitado para instituição universitária). A mudança para as novas instalações permitirá aumentar o
número de salas; redimensionar consideravelmente a papelaria e a biblioteca; ligação à internet por fibra óptica;
oficinas adaptadas às necessidades dos alunos; gabinetes para docentes com melhores condições; salas mais amplas
para o CIESG. O Auditório de 220 lugares será requalificado.
c) Desenvolver ações conjuntas com outros ciclos de estudo de arquitetura.
d) Contratar assessor de comunicação para redimensionar a comunicação ao exterior das diferentes iniciativas,
projetos e atividades e seu impacto.
9.3.2. Improvement proposal
a) and b) Partnership with the Municipality of V.N.Cerveira through a protocol lending (move to the old firefighter
headquarters building rehabilitated to a university institution). The change to the new facility will increase the number
of classrooms; will pretty resize both the stationery and the library, the internet connection will be accomplished
through an optical fibre network; workshop laboratories customized to the students’ needs, better offices for teachers,
and larger rooms for CIESG. The auditorium with 220 seats will be renewed.
c) Develop joint actions with other study cycles of architecture.
d) Hiring a communication adviser to resize outward communication of the several initiatives, projects activities and
their impact.
9.3.3. Tempo de implementação da medida
 O tempo previsto para a implementação de medidas de melhoria das instalações é o presente ano académico, já que
o ano lectivo de 2013/14 iniciase nas novas instalações.
 Para as propostas de medidas referidas em 9.3.2. c), estas serão implementadas durante o desenvolvimento da
conferência internacional de Arquitetura Vernácula CIAV 20137ºATPVerSus (www.esg.pt/ciav2013) e a realização na
ESG do curso de documentação VERNADOC, do ICOMOSCIAV.
 Relativamente ao ponto 9.3.2. d), prevêse a contratação de um assessor de comunicação no próximo ano letivo.
9.3.3. Implementation time
 The time for the implementation of the proposals to improve the facilities is the present academic year, since the
academic year 2013/14 will begin at the new facilities.
 For the proposed measures referred to in 9.3.2. c) they will be implemented during the development of the
international conference of vernacular architecture CIAV 20137th ATP VerSus (www.esg.pt/ciav2013) and ESG’s
achievement documentation training VERNADOC, ICOMOSCIAV.
 Regarding the paragraph 9.3.2. d) it is expected the recruitment of a communication adviser in the next academic year.

9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
A prioridade é alta para as alíneas a), b) em 9.3.1 e em 9.3.2.
A prioridade é média para as restantes alíneas.

9.3.4. Priority (High, Medium, Low)
The priority is high for points a), b) in 9.3.1 and 9.3.2.
The priority is average for the remaining points.
9.3.5. Indicador de implementação
Para cada medida, identificamse os seguintes indicadores de implementação:
a) e b) Licenciamento dos projetos das novas instalações (em realização); concurso para empreitada a três empresas
com alvará de obras públicas; escolha da melhor proposta para a realização da empreitada; conclusão das obras.
Escolha da melhor proposta para a aquisição de mobiliário; implementação de sinalética e instalação de fibra ótica;
mudança para as novas Instalações.
c) Ações específicas realizadas em parceria nacional, com faculdades ou escolas de arquitetura.
d) Transmissão mais sistemática aos media (ex: boletim da Ordem dos Arquitetos) das notícias referentes às
atividades desenvolvidas na ESG, e na convocatória para atividades científicas.
9.3.5. Implementation marker
For each measure, the following indicators of implementation are identified:
a) and b) Licensing of the new facility architectural projects (in progress); building tender to three companies with
public works licence, choosing the best proposal for carrying out the contract; works completion. To choose the best
offer for the purchase of furniture; implementation of signage and the provision of internet access by an optical fibre
network, and to move to the new facilities.
c) Specific actions taken in national partnership with architecture faculties and schools.
d) More systematic media communication (e.g.: newsletter of the Association of Architects) of news pertaining at ESG
and in the call for scientific activities.

9.4. Pessoal docente e não docente
9.4.1. Debilidades
a) O facto de nem todo corpo docente do quadro, ter concluído o doutoramento.
b) Contratação de doutorados, que revelam posteriormente fragilidades científicas ou pedagógicas, não detectáveis em
entrevista prévia à contratação ou na avaliação de currículo.
c) Falta de experiência e motivação em escrever e publicar artigos, por parte de alguns docentes. Incremento da
complexidade no caso de artigos a submeter a revistas internacionais indexadas.
d) Reduzido número de não docentes e de docentes com responsabilidades de Direção, para a integral gestão do ciclo
de estudos.
e) Contribuir para maior formação do pessoal docente e não docente, que permita o desenvolvimento de competências
ainda mais eficientes.
9.4.1. Weaknesses
a) The fact that not all the faculty staff has completed his doctorate degree.
b) PhDs’ recruitment, who later reveal scientific or educational weaknesses, not detectable in an interview prior to
recruitment, nor in the curriculum vitae assessment.
c) Lack of motivation and experience in writing and publishing articles by the faculty. Increased complexity in the case
of articles to be submitted to international indexed journals.
d) Reduced number of with executive responsibilities, for the integral management of the course.
e) contribute to a higher faculty and administrative staff training, allowing the development of even more efficient skills.
9.4.2. Proposta de melhoria
a) Todos os docentes não doutorados, do ciclo de estudos encontramse a realizar doutoramento. A proposta de
melhoria desenvolvese pelo incentivo à conclusão da tese e criação de condições para o seu progresso (ex.
concentração de aulas).
b) O colmatar das fragilidades detectadas, por meio de apoio à docência (ex: material para preparação de aulas e para
disponibilizar aos estudantes).
c) A sua implementação iniciouse em 2011. Revelase em artigos multidisciplinares e realizados em parceria, por
diversos docentes. Para a submissão de artigos a revistas indexadas temse desenvolvido apoio à revisão e edição de
inglês; e apoio na estruturação com componente científica, de artigos.
d) Contratação de assessor para o Gabinete de Qualidade e Serviços Académicos e Administrativos.
e) Organização de cursos de formação pedagógica e de metodologias de investigação para docentes; e cursos de
inglês, francês e de gestão mais eficiente de serviços para não docentes.
9.4.2. Improvement proposal

a) All the faculty staff without the PhD degree is conducting it. The proposed improvement is developed by encouraging
the conclusion of the doctoral thesis and the establishment of conditions for its progress (e.g. concentration of
lessons).
b) To address the weaknesses detected, through supporting the teaching area (e.g. material for lessons’ preparation
and to be provided to students).
c) Its implementation began in 2011.It is revealed in multidisciplinary articles conducted in partnership by several
teachers. For the submission of articles to indexed journals is offered the support for the English revision and editing,
as well as the support in the structuring of the articles’ scientific component.
d) Recruitment of an advisor for the Quality department, Academic and Administrative Services.
e) Organisation of educational and research methodologies training courses for teachers, and English, French and
more efficient management of services training courses for administrative staff.
9.4.3. Tempo de implementação da medida
a) Quatro docentes, e respetivos orientadores, preveem a conclusão do doutoramento em 2013 (dois docentes ainda
no atual ano académico). Para os restantes docentes não doutorados está prevista a conclusão de doutoramento em
2014 ou 2015.
b) O apoio dado aos doutorados, no qual se detetam as fragilidades referidas, poderá variar entre um semestre a dois
anos. Quando não se detetam melhorias no docente e o seu contributo continuar mediano ou negativo, o contrato não
é renovado.
c) Para uma real e mais efetiva implementação da medida será necessário, um a dois anos e diversas publicações em
áreas distintas.
d) A contratação de um assessor poderá ser realizada entre 6 a 12 meses.
e) A formação para docentes e nãodocentes será realizada durante o presente ano académico e no próximo ano letivo.

9.4.3. Implementation time
a) Four teachers, and their respective instructors, foresee the completion of their PhD degree in 2013 (two teachers still
in the current academic year). The remaining teachers it is expected to have completed their doctoral PhD by 2014 or
2015.
b) The support to doctorates, in which the weaknesses mentioned are detected, may vary from one semester up to two
years. When improvements are not revealed in teaching and his contribution continues median or negative, the
contract is not renewed.
c) For a more real and effective implementation of the measure from one up to two years will be needed, and several
publications in different areas.
d) Recruitment of a consultant can be held between 6 to 12 months.
e) Training for teachers and administrative staff will be held during the current academic year and the next one.
9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
a) A prioridade para a medida referida em 9.4.2 a) é alta, pois dáse prioridade ao investimento em recursos humanos
na instituição.
b) Prioridade alta, para 9.4.2 b), pois é fundamental que a instituição tenha um nível elevado de exigência, o que se
repercute no grau de exigência e desempenho dos docentes.
c) A prioridade é média para o incentivo de docentes à publicação de artigos.
d) Prioridade média.
e) Prioridade alta de alguns cursos de formação (pedagogia para docentes; inglês para não docentes) e prioridade
média para outros cursos (metodologias de investigação para docentes e francês e gestão para nãodocentes).
9.4.4. Priority (High, Medium, Low)
a) The priority for the measure referred to in 9.4.2) is high, because the main concern is given to the institution’s
investment in human resources.
b) High Priority for 9.4.2 b), because it is essential that the institution has a high level of demand, which also affects the
level of demand and performance of teachers.
c) The priority is medium for encouraging faculty to publish articles.
d) Medium Priority.
e) High priority of some training courses (pedagogy for teachers, and English for the administrative staff), and medium
priority for other training courses (research methodologies for teachers, and managing and French for administrative
staff).

9.4.5. Indicador de implementação
a) Conclusão dos doutoramentos no período previsto e contratação subsequente dos docentes como Professores
Auxiliares. Incremento dos Professores auxiliares a tempo integral e diminuição dos docentes mestres e licenciados.
b) Melhoria da avaliação do docente nos resultados dos inquéritos; resultados prementes nos trabalhos dos
estudantes e nas propostas de Dissertação desenvolvidas pelos estudantes na A50.
c) Mais publicações realizadas por distintos autores docentes.
d) Desenvolvimento dos serviços com maior eficiência.
e) Melhoria do contributo pedagógico dos docentes, imediatamente verificado nas aulas, nos inquéritos de avaliação
dos estudantes e nos inquéritos de autoavaliação dos docentes.
9.4.5. Implementation marker

a) Completion of PhD degree within the forecast period and subsequent recruitment of teachers as Assistant Lecturers.
Enhancing full time Assistant Lecturers recruitment and decreasing graduate and undergraduate recruitment.
b) Improving the teacher‘s assessment in survey outcomes; compelling results in the work of the students and the
Dissertation proposals developed by students at the curricular unit A50.
c) More publications produced by different teachers’ authorship.
d) Development of services with greater efficiency.
e) Improving the educational contribution of teachers, immediately verified in the classroom, in the surveys of student
assessment and along selfassessment surveys accomplished by teachers.

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem
9.5.1. Debilidades
a) No tipo de envolvimento dos estudantes relativamente ao âmbito da respetiva aprendizagem e tipos de ensino;
b) Na articulação e estruturação de conteúdos em conformidade com os objetivos que os estudantes devem atingir em
cada unidade curricular;
c) Na autonomia e disciplina de aprendizagem “pósBolonha”;
d) Na capacidade dos estudantes em identificar problemáticas que pretendam investigar com maior rigor e
profundidade;
e) Na necessidade de ampliar a oferta de formação complementar para a vida profissional;
f) Diversidade de oferta, por parte da ESG, de determinadas tecnologias de apoio ao projeto;
g) Necessidade de constante atualização bibliográfica da biblioteca da ESG;
h) Na interdependência entre o ciclo de estudos e o contexto geográfico transfronteiriço no qual a ESG está inserida;
i) Na necessidade de consolidar melhor um contexto académico mais integrado e sistémico.
9.5.1. Weaknesses
a) The type of student´s involvement regarding the scope of the respective types of learning and teaching;
b) In the content´s articulation and structuring in accordance with the goals that students must achieve in each CU.
c) In the autonomy and methods of learning "postBologna";
d) The ability of the students to identify problematic wishing to investigate in greater rigour and depth;
e) The need to expand the provision of additional training for the professional life;
f) Diversity of supply, by the ESG, certain technologies in support of the project;
g) Need for the constant bibliographic updating of ESG´s library;
h) In the interdependence between the cycle of studies and geographical crossborders in which the ESG is included;
i) the need to further consolidate a more integrated academic and systemic context.
9.5.2. Proposta de melhoria
a) Motivar para a excelência e inovação; apoiar os estudantes para a conclusão da Dissertação, por meio de maior
apoio tutorial, incentivo administrativo; possibilitar a formação específica em vários idiomas;
b) Incrementar métodos de ensino que consubstanciem a correlação entre os objetivos e conteúdos;
c) Contextualizar metodologias de aprendizagem que permitam maior autonomia ao nível da aquisição de
conhecimentos complementares aos fornecidos no ciclo de estudos;
d) Incentivar os estudantes a enquadrarem a aprendizagem a partir de lógicas de formação contínua, identificando
desde cedo problemáticas que pretendam investigar;
e) Formação em Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, Microsoft Project;
f) Melhorar a oferta de tecnologias digitais de apoio ao projeto;
g) Aumentar a aquisição bibliografia;
h) Direcionar mais os exercícios e a pesquisa para o contexto transfronteiriço da ESG;
i) Incrementar a interdependência dos níveis que estruturam o contexto académico/formativo.
9.5.2. Improvement proposal
a) Motivate to excellency and innovation; contribute and support students for the completion of the dissertation,
through increased tutorial support, administrative encouragement; enable specific training in multiple languages;
b) Developing teaching methods to substantiate the correlation between objectives and the contents;
c) To contextualize learning methodologies that allow greater autonomy in the acquisition of additional knowledge
provided in the cycle of studies;
d) Encourage students to fit learning from logical continuous training , identifying early the problems they intend to
investigate;
e) Training in Safety, Hygiene and Health at Work, Microsoft Project;
f) Improving the supply of digital technologies to support the project;
g) Increase the bibliography acquisition;
h) To direct more exercises and research over the crossborder context of ESG;
i) Increasing the interdependence of the levels that structure the academic / training context.
9.5.3. Tempo de implementação da medida
a) Já em curso, mas principalmente a partir do próximo ano letivo; no presente ano académico realizase formação em
vários idiomas;
b) c) d) A partir do próximo semestre, com incidência no início do próximo ano letivo, dado que se fecha um ciclo
completo de percurso formativo totalmente enquadrado na adequação do Curso a Bolonha;
e) A partir do próximo semestre – protocolo com uma Entidade Certificadora que permite dar formação sobre
Segurança Higiene e Saúde no Trabalho; no próximo semestre será dada a possibilidade aos alunos de participarem

em formação de 16h em Microsoft Project;
f) A partir do próximo semestre, e em particular no início do próximo ano letivo, dado que se fecha um ciclo completo
de percurso formativo enquadrado na adequação do Curso a Bolonha;
g) Já em curso e para manter;
h) i) Já em curso, mas com maior incidência no início do próximo ano letivo, pois encerra um ciclo completo de
percurso formativo enquadrado na adequação do Curso a Bolonha.
9.5.3. Implementation time
a) Already in progress, but mainly from the next academic year, in the present academic year will take place training in
several languages;
b) c) d) From next semester on, focusing on the start of the next school´s academic year, because a full cycle of
training path entirely framed in the adaptation of the Bologna Cycle will end;
e) From next semester on  protocol with a Certifying Entity that allows training on Safety, Hygiene and Health at Work;
next semester will be given the opportunity for students to participate in 16h´s formation in Microsoft Project;
f) Starting next semester, and specially at the beginning of the next school´s year, as it closes a full cycle of studies of a
training path according to Bologna;
g) Already undergoing and to be ongoing;
h) i) It is already in progress, but with higher incidence in the beginning of the next academic year, because it closes a
full cycle of studies framed in its adequacy with the Bologna process;
9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
a) Alta
b) Média
c) Média
d) Média
e) Baixa
f) Baixa
g) Média
h) Média
i) Alta
9.5.4. Priority (High, Medium, Low)
a) High
b) Medium
c) Medium
d) Medium
e) Low
f) Low
g) Medium
h) Medium
i) High
9.5.5. Indicador de implementação
a) Aumento do valor das médias de curso dos estudantes; aumento de estudantes a concluírem a Dissertação em cada
semestre;
b) Melhores classificações nas unidades curriculares, especialmente nas fases intermédias das avaliações;
c) Maior número de eventos académicos de pendor formativo e realização de encontros científicos; integração de mais
estudantes em investigação desenvolvida na ESG;
d) Maior número de estudantes com aprovação na primeira fase de avaliação das propostas de dissertação; Mais
estudantes a concluírem as dissertações em menor tempo;
e) Maior disponibilização de oferta da formação complementar por parte da ESG;
f) Maior oferta de meios, ferramentas e espaços destinados à exploração de tecnologias digitais de apoio ao projeto;
g) Aumento do acervo bibliográfico;
h) Maior solicitação por parte de instituições da região, em que se desenvolva na ESG exercícios relevantes para
problemáticas locais;
i) Maior articulação entre o contexto académico com o meio profissional.
9.5.5. Implementation marker
a) Increase the value of the classification average of the students; increase the number of students that will present the
Dissertation each semester;
b) Achieve top rankings in the CUs, especially at intermediate stages of evaluations;
c) Increase the number of academic events penchant academic training and conducting scientific meetings; integrating
more students on the research;
d) Increase the number of students with approval in the first phase of evaluation of the dissertation proposals; more
students will conclude their dissertations in less time;
e) Increased availability of supply in terms of additional training by the ESG;
f) Greater supply of resources and tools for the exploration of digital technologies to support the project;
g) Increase of the bibliographic assets;
h) Greater request by the institutions of the region, that will permit the development of local problems in the ESG;
i) Increased coordination between the academic context with the professional environment.

9.6. Processos
9.6.1. Debilidades
a) Não ter aberto ainda o 3ºciclo universitário, de doutoramento em Arquitetura. A procura tem sido crescente a nível
internacional, devido aos resultados da investigação científica e a nível nacional devido à qualidade das dissertações
de mestrado, à exigência dos procedimentos associados, e à competência da tutoria dos Orientadores.
b) Conhecimento mais contínuo da evolução de integração no mercado de trabalho, dos mestres da ESG. Os primeiros
mestres da ESG concluíram o ciclo de estudos em 2010, pelo que ainda é curto o período de análise para a definição de
evolução da sua empregabilidades.
c) Limitada integração de estudantes na investigação científica.
9.6.1. Weaknesses
a) The 3rd cycle university PhD in Architecture has not yet been opened. Demand has been growing internationally, due
to the results of the scientific research, and at the national level, due to the quality of the dissertations, the requirement
of the associated procedures, and the competence of the advisory tutoring.
b) More continuous knowledge of the evolution of labour market integration, of the masters of ESG. The first ESG
masters concluded their study cycle in 2010, which is a brief period of analysis to define employability evolution.
c) Limited integration of students in scientific research.
9.6.2. Proposta de melhoria
a) Consolidar o corpo docente doutorado na área científica do doutoramento e continuar a preparação do processo
nacional de candidatura a doutoramento em arquitetura, para submissão à A3ES.
Continuar o desenvolvimento do processo iniciado em 2011, entre os 5 parceiros de instituições universitárias
europeias (associados em 4 projetos de investigação), para realização de doutoramento europeu em arquitetura.
b) Maior informatização do processo e contato mais regular com empregadores, licenciados e mestres, de modo a
aferir regularmente a evolução da integração no mercado de trabalho.
c) Desenvolver mais sistematicamente, práticas laboratoriais no CIESG e intercâmbios na área de investigação do CI
ESG (ex: responder à solicitação do coordenador do CERKAS , em Marrocos, de estudantes para realização de
estágios científicos em Ouarzazate, sobre Sítios Património da Humanidade). Potencializar as parcerias internacionais,
a nível científico, com estudantes interessados.

9.6.2. Improvement proposal
a) Consolidate the doctoral faculty in the scientific area and continue the preparation of the national process of
candidacy for a PhD in architecture, and its submission to A3ES.
Continue the development of the process begun in 2011, between 5 European partner universities (members in 4
research projects), for implementation of a European doctorate in architecture.
b) Greater computerization of the process and more regular contact with employers, graduates and teachers, to assess
regularly the evolution of integration into the labour market.
c) Develop more systematically, laboratory practice in CIESG and exchanges in the field of research of CIESG (e.g.,
responding to the request of the Coordinator of CERKAS, in Morocco, for students to carry out scientific internships in
Ouarzazate, World Heritage Sites). Enhance the international scientific partnerships with interested students.
9.6.3. Tempo de implementação da medida
a) A preparação do processo de candidatura a doutoramento, e sua submissão, precisará de pelo menos 2 anos.
b) A medida será parcialmente implementada no presente ano académico e ficará integralmente implementada com
coleta de dados sistemática em 3 anos.
c) A medida continuará a ser instituída no presente ano letivo e será sistematicamente desenvolvida nos próximos
anos letivos.
9.6.3. Implementation time
a) The preparation of the PhD application process and its submission will need at least 2 years.
b) The measure will be partially implemented in this academic year and will be fully implemented with systematic data
collection in 3 years.
c) The measure will continue to be present during this academic year and will be systematically developed in the next
academic years.

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
a) A prioridade da medida referida em 9.6.2. a) é alta devido à grande procura de doutoramento na ESG, em arquitetura.
b) Prioridade média, na quantificação de dados algo morosos a coletar e prioridade baixa, na implementação de
procedimentos sistemáticos e na análise da evolução dos dados coletados.
c) Prioridade alta, e já em implementação, para a medida referida em 9.6.2 c).
9.6.4. Priority (High, Medium, Low)
a) The priority of the measure referred to in 9.6.2. a) is high due to great demand for doctorates of architecture in ESG.
b) Medium priority, in the quantification of somewhat timeconsuming data gathering and low priority, in implementing

systematic procedures and the analysis of the evolution of the data collected.
c) High Priority, and already under implementation, the measure referred to in 9.6.2
9.6.5. Indicador de implementação
a) Depois de aprovado pela A3ES e da abertura do 3º ciclo de estudos na instituição.
b) Quando se coletar dados concretos sobre a evolução de empregabilidade dos mestres da ESG.
c) A realização em cada ano de ações sistemáticas de integração de estudantes na investigação científica.

9.6.5. Implementation marker
a) Once approved by A3ES and the opening of the 3rd cycle of studies at the institution.
b) When we collect concrete data on the development of employability of the masters of ESG.
c) Achievement in each year of systematic actions to integrate students in scientific research

9.7. Resultados
9.7.1. Debilidades
O conjunto de debilidades centrase:
a) No nivelamento mediano das notas dos estudantes, na avaliação continua ao longo de 3 anos (13/20), da média geral
constatada.
b) No inadequado discernimento, por uma parte dos estudantes, da correlação entre a aquisição de conteúdos e a
resposta aos objectivos das unidades curriculares.
c) Devido ao sucesso das recentes atividades I&D do CIESG, verificase que a capacidade de resposta da equipa de
investigação não é suficiente para o crescente número de solicitações de parcerias científicas.
9.7.1. Weaknesses
The set of weaknesses concentrates:
a) Smooth average grade of the students grades (13/20), regarding their continuous evaluation, associated to the
overall average.
b) Inappropriate judgment of part of the students, relating to the correlation between the acquisition of knowledge and
the objectives of the course units.
c) Due to the success of recent R & D activities of CIESG, the responsiveness of the research team is not enough for
the growing number of requests for scientific partnerships.
9.7.2. Proposta de melhoria
a) Menor exigência quantitativa e incremento da exigência qualitativa nos elementos de avaliação de cada UC, durante
o semestre.
b) Maior insistência na exposição dos objetivos e explicação da sua interdependência com os conteúdos em cada
Unidade Curricular.
c) Integração de bolseiros e estagiários nas atividades I&D do CIESG.
Exigir um envolvimento mais homogéneo e contínuo do corpo docente em atividades I&D.
9.7.2. Improvement proposal
a) To lower the quantitative demand and to increase the qualitative demand in the assessment of elements of each
course unit, in each semester.
b) Greater emphasis on the exposition and explanation of the objectives and their interdependence with the content in
each Course Unit.
c) Integration of fellows and trainees in R & D activities of CIESG.
To require a more uniform and continuous involvement of faculty members in activities of R & D.
9.7.3. Tempo de implementação da medida
a), b) e c) A partir do 2ºsemestre do atual ano académico, e com particular incidência no início do próximo ano lectivo,
dado que se encerra o primeiro ciclo formativo da estrutura curricular do Mestrado Integrado adequado a Bolonha.
9.7.3. Implementation time
a), b) and c) Starting on the 2nd semester of the present academic year, and with particular focus at the beginning of
next academic year, given that ends the first training cycle of the MSc curriculum adequate to Bologna.
9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
a) Média
b) Média
c) Alta, uma vez que se pretende catalisar os recentes resultados verificados nas atividades científicas.
9.7.4. Priority (High, Medium, Low)
a) Medium
b) Medium

c) High, since it aims to catalyze the recent results verified in scientific activities.

9.7.5. Indicador de implementação
a) Aumento das médias gerais dos estudantes, na avaliação das unidades curriculares;
b) Aumento dos valores das classificações intermédias, nas notas associadas às avaliações dos estudantes;
c) Aumento de Investigadores e bolseiros associados ao CIESG.
Aumento da produção de artigos em publicações indexadas e organização de eventos científicos internacionais.
Aumento de convites ao corpo docente da ESG, para integração de comissões científicas de eventos internacionais e
como Revisores, de Revistas Internacionais indexadas.
9.7.5. Implementation marker
a) To increase the overall average of students grades in the evaluation of course units;
b) The increase of the grades regarding intermediate ratings of students evaluations;
c) The increase of Researchers and Scholars integrated in the Research Center CIESG.
Increase of article’s publication in indexed journals and organization of international scientific events.
Increased request of ESG faculty member’s invited to integrate Scientific Committees of international events and as
Reviewers for International indexed Journals.

10. Proposta de reestruturação curricular
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
Mapa XI  Nova estrutura curricular pretendida
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo
10.1.2.1. Study Cycle:
Integrated master Study Cycle in Architecture and Urban Design
10.1.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area
(0 Items)

<sem resposta>

Sigla / Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional ECTS*

0

0

10.2. Novo plano de estudos
Mapa XII – Novo plano de estudos
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo
10.2.1. Study Cycle:
Integrated master Study Cycle in Architecture and Urban Design
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (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 respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.4. Objectivos 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 objectivos da unidade curricular.
<sem resposta>
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's 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 objectivos 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 principal:
<sem resposta>

