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1. INTRODUÇÃO

O curso de Pós-graduação em Ciências Florestais surge da necessidade de 

qualificação dos agentes que atuam no sector florestal, para a sua efetiva modernização 

e respetivo crescimento económico. De acordo com a Estratégia Nacional para as 

Florestas, o Governo reconhece que as florestas representam uma prioridade nacional e 

que o sector florestal é estratégico para o desenvolvimento do País. É crucial o combate 

à desflorestação e o apoio à gestão sustentável, numa perspetiva da prevenção dos 

incêndios florestais, cujo aumento do risco é identificado como um dos principais 

impactes esperados das alterações climáticas. 

Para que se cumpram as metas delineadas naquele documento estratégico, tendo 

presente as mudanças ocorridas nas últimas décadas (alterações climáticas, globalização, 

despovoamento rural do interior e crescente urbanização do litoral, entre outros), a 

gestão profissional da floresta, particularmente da floresta privada, vai necessitar de um 

reforço das competências destes agentes na área das Ciências Florestais.

A presente proposta de formação pós-graduada pretende dar resposta à necessidade 

de formação avançada na área das Ciências Florestais dos agentes que atuam no 

sector florestal, nesta época de transição tecnológica, social, económica, ambiental e 

climática, para que sejam capazes de concretizar as políticas de planeamento, a gestão 

sustentável dos recursos florestais e a mitigação de riscos em cenários de adaptação 

às alterações climáticas.

O curso de Pós-graduação em Ciências Florestais vai ao encontro das necessidades 

da região e do país, e está direcionando para a captação de diversos públicos-alvo. 

2. O INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

A Escola Superior Agrária (ESA CB) foi a primeira unidade orgânica (UO) do Instituto 

Politécnico de Castelo Branco (IPCB) a iniciar a atividade letiva (em 1983/84). O 

funcionamento do curso de Bacharelato em Produção Florestal decorreu de 1985 até 

1999. Com a reestruturação dos ciclos do Ensino Superior Politécnico extinguiram-se os 

cursos de Bacharelato e surgiram as Licenciaturas bietápicas. A Licenciatura bietápica 

em Engenharia Florestal funcionou durante os anos de 1999-2006. Seguiu-se nova 

reestruturação dos ciclos de estudos do Ensino Superior agora no contexto do processo 

de Bolonha. O curso de Licenciatura em Engenharia Agronómica com quatro ramos 
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(Agronomia, Zootecnia, Florestal e Engenharia Rural) funcionou durante os anos de 

2006-2012. O curso de Licenciatura em Agronomia (com unidades curriculares optativas 

nas áreas de Agronomia, Zootecnia e Silvicultura) veio substituir o anterior desde 2012. 

Funcionou ainda um curso de Mestrado em Tecnologia e Sustentabilidade dos Sistemas 

Florestais durante os anos de 2009 a 2012.

No IPCB tem persistido a lecionação de unidades curriculares na área científica de 

Silvicultura quer em formações explicitamente na área, assim como, também em outras 

formações, designadamente, na área da Proteção Civil e dos Sistemas de Informação 

Geográfica aplicados aos Recursos Agroflorestais e Ambientais.

Acresce que, o corpo docente para a lecionação do curso de Pós-graduação em 

Ciências Florestais, é próprio do IPCB-ESA (i.e., mínimo de 60% de docentes integrados 

na carreira docente),  o qual é academicamente qualificado (i.e., mínimo de 50% de 

docentes com o grau de doutor), e especializado na área científica da Silvicultura (i.e., 

mínimo de 50% do corpo docente total é especialista ou doutor especializado) conforme 

requerido no Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (Decreto-Lei n.º 

65/2018 de 16 de agosto).

Estes docentes integram vários centros de investigação, e têm desenvolvido uma 

atividade relevante de formação, de investigação e desenvolvimento experimental e de 

transferência de conhecimento na área da Silvicultura.

No IPCB o ensino a distância é considerado uma oportunidade quer na diversificação 

da oferta formativa quer na promoção da formação ao longo da vida. O IPCB e a 

Universidade Aberta (UAb) têm sido parceiros na oferta de diversos cursos de pós-

graduação em regime de e-learning desde finais de 2014. O curso de Pós-graduação 

em Ciências Florestais enquadra-se na parceria IPCB-UAb de ensino a distância para 

a formação ao longo da vida.

3. A UNIVERSIDADE ABERTA

Fundada em 1988, a Universidade Aberta (UAb) é a única instituição de ensino superior 

público vocacionada para o ensino a distância. Desde o início, a UAb tem estado ao 

serviço de massas populacionais geograficamente dispersas e em países dos cinco 

continentes, com mais de 9 mil estudantes licenciados e várias centenas de graus de 

mestre e doutor atribuídos.
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Pioneira no ensino superior a distância em Portugal, a UAb tem promovido ações 

relacionadas com a formação superior e a formação contínua, contribuindo igualmente 

para a divulgação e a expansão da língua e da cultura portuguesas, com especial relevo 

nos países e comunidades lusófonos.

Ao longo da existência da UAb, os seus docentes e investigadores têm desenvolvido 

atividades de investigação científica através da utilização das tecnologias da informação 

e da comunicação, concebendo e produzindo materiais pedagógicos nas áreas 

da tecnologia do ensino e da formação a distância e da comunicação educacional 

multimédia.

O ensino a distância é uma modalidade de ensino-aprendizagem que tem tido uma forte 

implementação e suporte baseados, fundamentalmente, na evolução das tecnologias da 

comunicação. A ligação das telecomunicações e da informática veio alterar radicalmente 

o ensino a distância, acrescentando novas potencialidades. 

O desenvolvimento dos programas informáticos de gestão do ensino/aprendizagem, 

vieram modificar o panorama do ensino a distância, permitindo a criação de espaços 

virtuais de ensino, onde a palavra virtual apenas significa que esses espaços não têm 

implantação e realidade físicas palpáveis, contribuindo para uma maior integração 

daqueles, que de outra forma, não teriam um acesso mais facilitado ao ensino superior. 

O curso a que se refere este Guia integra-se na oferta de ações de Aprendizagem ao 

Longo da Vida (ALV) da Universidade Aberta. O curso é suportado na Internet e recorre 

à plataforma de aprendizagem da UAb, PlataformAbERTA, sendo desenvolvido em 

regime de ensino a distância online na Web (e-learning), com tutoria ativa, permanente, 

através de diversas ferramentas de intercomunicação síncrona e/ou assíncrona.

4. CONTEXTO

Este curso visa habilitar os agentes que atuam diretamente ou indiretamente no setor 

florestal, com conhecimentos avançados nas Ciências Florestais. Esta formação está 

orientada para o desenvolvimento ou aprofundamento de competências técnicas 

relevantes para o mercado de trabalho, e em particular, para a promoção da aprendizagem 

ao longo da vida (ALV) de técnicos atualmente já inseridos no mercado de trabalho. 

As unidades curriculares foram concebidas tendo por base as metodologias de ensino 

“aprendendo fazendo”, “pensamento crítico e complexo” e “resolução de problemas 

reais”. 
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O curso de Pós-graduação em Ciências Florestais é oferecido num modelo de 

ensino em regime e-learning, suportado pelo sistema de gestão da aprendizagem 

da Universidade Aberta (plataformABERTA), o qual permitirá atingir um público 

mais abrangente e facilitará o acesso ao conhecimento atualizado e especializado, 

fundamental para a melhoria da intervenção dos agentes e das organizações na gestão 

sustentável dos recursos e do território.

Acresce que ao ser suportada no regime de aprendizagem e-learning permite 

minimizar os gastos que as deslocações requerem. Além disso, permite a aplicação 

dos conhecimentos à realidade em que está inserido, enquanto possibilita a partilha de 

experiências com pessoas de diferentes regiões. 

A implementação do regime e-learning abre ainda a possibilidade da participação de 

investigadores de reconhecido mérito na apresentação de palestras temáticas nesta 

formação.

5. PÚBLICO-ALVO

O curso de Pós-graduação em Ciências Florestais tem como público-alvo os agentes 

que atuam diretamente ou indiretamente nas áreas da Agricultura, da Silvicultura e da 

Proteção Civil, designadamente técnicos, ou responsáveis locais, municipais, regionais 

e nacionais ou outros indivíduos que em termos profissionais desempenham ou 

pretendam desenvolver atividades na área da Silvicultura, designadamente em:

• Entidades Públicas – como técnicos das Direções Regionais, em particular 

nos serviços florestais; das Direções Regionais de Ambiente ou do Instituto 

da Conservação da Natureza, em Parques e Reservas Naturais ou em Zonas 

Protegidas; de Gabinetes e Organismos de Planeamento e Gestão; dos Gabinetes 

Técnicos das Câmaras Municipais;

• Organizações de Proprietários e Produtores (Confederações de Agricultores, 

Associações e Agrupamentos de Produtores Florestais) – como responsáveis 

técnicos, intervenientes no apoio técnico ou como responsáveis pela gestão;

• Entidades Privadas – empresas produtoras de madeira ou cortiça, empresas 

de produção de sementes e plantas, empresas de maquinaria e equipamentos 

florestais, empresas de empreitadas florestais, gabinetes de projetos de âmbito 

florestal ou gabinetes de gestão florestal;
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• Outras Entidades/Organizações – desenvolvendo atividades no âmbito do ensino 

secundário profissional ou técnico-profissional, dando apoio em atividades 

de investigação e desenvolvimento experimental, bem como em atividades do 

Ensino Superior; desenvolvendo ações de Formação Profissional; ou outras com 

responsabilidade ou interesse na área da Silvicultura.

Devido à experiência e habilitações do corpo docente envolvido neste curso, os 

estudantes ficarão igualmente aptos para prosseguir uma carreira ligada à investigação 

e desenvolvimento, sendo neste caso, oferecidos alguns tópicos de pesquisa avançada 

direcionados nesse sentido.

6. PRÉ-REQUISITOS DOS FORMANDOS

Os destinatários desta proposta são indivíduos com formação superior (nível mínimo de 

1.º ciclo do ensino superior), com literacia informática que lhes permita a utilização das 

tecnologias de ensino a distância. 

Poderão ser admitidos candidatos que demostrem, através do seu currículo, disporem 

de capacidade técnica e científica para acompanharem o curso.

7. OBJETIVOS

Proporcionar uma formação especializada de natureza profissional baseada nas 

metodologias de ensino “aprendendo fazendo”, “pensamento crítico e complexo” e 

“resolução de problemas reais”.

Pretende-se que os estudantes obtenham conhecimentos sobre:

• as técnicas de florestação e de intervenção produtiva, os modelos de silvicultura 

das principais espécies de interesse florestal, os modelos de silvicultura preventiva 

e a gestão e valorização dos resíduos da exploração;

• aplicar as técnicas de medição florestal e a utilização de imagens obtidas por 

deteção remota, na inventariação e monitorização dos recursos florestais, 

avaliando as principais variáveis caracterizadoras da árvore individual e dos 

povoamentos, para a quantificação e/ou simulação do crescimento e produção 

dos povoamentos florestais;
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• manipular a variabilidade genética das populações florestais de forma a condicionar 

o processo produtivo e potenciar a conservação dos recursos genéticos florestais, 

como forma de garantir a sustentabilidade da floresta, atendendo ao potencial 

impacto dos fatores bióticos e abióticos, assim como as alterações globais, na 

biodiversidade;

• promover uma visão empresarial da exploração dos espaços florestais numa 

perspetiva do aproveitamento e uso múltiplo da floresta;

• compreender a necessidade de adotar medidas de mitigação dos efeitos da 

mudança do clima sobre as florestas e o seu papel no processo de mudança 

climática, e sobre a conservação das florestas relativamente ao controlo da 

erosão, à conservação da água e ao papel que as florestas podem desempenhar 

no ciclo do carbono;

• compreender a base dos modelos matemáticos, decorrentes da Investigação 

Operacional e da Estatística, capazes de resolver problemas reais em ambiente 

computacional. Interpretar os resultados obtidos dos modelos computacionais 

implementados, avaliando as soluções obtidas e a capacidade de resposta ao 

problema real;

• utilizar de forma eficiente os equipamentos florestais e realizar o planeamento 

operacional do trabalho florestal e das redes de infraestruturas florestais;

• conferir capacidade para a resolução de casos práticos relacionados com o 

planeamento e a gestão florestal com vista à regularização da produção florestal 

e à sustentabilidade dos recursos florestais;

• aprender a criar sistemas adaptativos e prósperos de gestão das florestas, 

baseados em processos biológicos, a partir de uma perspetiva de inovação;

• caracterizar a indústria da fileira florestal considerando os principais processos e 

tecnologias de transformação de produtos florestais, compreendendo os avanços 

e as diferentes tecnologias conducentes à produção dos diversos produtos 

florestais;

• recolher e compilar a informação sobre um tema e sobre as várias formas para 

apresentar um seminário.
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8. COMPETÊNCIAS

O pós-graduado em Ciências Florestais deve ser capaz de  desenvolver competências 

na resolução autónoma de casos práticos relacionados com:

• a aplicação de boas práticas na instalação e manutenção de povoamentos 

florestais, e de silvicultura preventiva face aos riscos naturais associados e 

possibilidades de tratamento e valorização dos resíduos resultantes;

• a inventariação dos recursos florestais, a caracterização dos povoamentos 

florestais e a avaliação da sua produção;

• a biodiversidade e conservação dos recursos genéticos, nomeadamente no que 

diz respeito ao novo paradigma da floresta em face aos desafios das alterações 

globais;

• a identificação de outros produtos não lenhosos da floresta incluído produtos 

comestíveis, numa perspetiva da manutenção da biodiversidade e uso múltiplo 

da floresta; 

• a perturbação dos ecossistemas florestais, nomeadamente no que diz respeito 

aos efeitos da alteração do clima e dos incêndios florestais;

• o desenvolvimento do pensamento matemático para a resolução de problemas, e 

na adquisição de capacidade de construção de modelos de otimização, de forma 

autónoma, representativos de situações reais, com sentido crítico;

• a avaliação do rendimento e custo das operações florestais, gerir a seleção, 

utilização e substituição dos equipamentos florestais, planear a execução das 

operações florestais e a conceção das redes de infraestruturas florestais, para 

além dos instrumentos legais existentes para o ordenamento e gestão das áreas 

florestais; 

• a avaliação dos elementos necessários à gestão florestal e planeamento da gestão 

florestal na perspetiva da regulação da produção e sustentabilidade dos recursos 

florestais;

• a perturbação dos ecossistemas florestais, nomeadamente no que diz respeito 

aos efeitos da alteração do clima e dos incêndios florestais;

• o reconhecimento dos vários produtos florestais, sua utilização e tecnologias de 

transformação, identificação da qualidade de matérias-primas e dos produtos, 

para além de novas alternativas sustentáveis de uso da madeira;
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• o desenvolvimento de ferramentas de comunicação oral, audiovisual e escrita, 

compreensão, análise crítica e síntese de ideias novas e complexas, para fazer 

pesquisa bibliográfica e descrever de forma sintética o estado da arte de um tema.

9. ESTRUTURA CURRICULAR

O plano curricular do curso Pós-Graduação em Ciências Florestais organiza-se em 

dois semestres de 30 ECTS cada um e funciona em parceria IPCB-UAb, em regime 

e-learning, de acordo com o calendário escolar em funcionamento.

Antes ao início do Curso os estudantes têm um período de “ambientação ao contexto 

online do curso” com a duração de uma semana. Esta ambientação fica a cargo da 

Unidade para a Aprendizagem ao Longo da Vida (UALV) da UAb.

O plano curricular visa proporcionar aos estudantes um ensino abrangente nos domínios 

teóricos e práticos ligados à resolução de problemas reais na área da Silvicultura para 

o planeamento e gestão sustentável dos recursos florestais, mitigação de riscos e 

adaptação às alterações climáticas. 

A conclusão com sucesso das unidades curriculares do plano de estudo proporciona a 

obtenção do Diploma de Pós-graduação em Ciências Florestais.

10. MÓDULO – AMBIENTAÇÃO AO CONTEXTO ONLINE 
DOS CURSOS

No período inicial do Curso pretende-se socializar os participantes por forma a criar “um 

grupo de trabalho” ao mesmo tempo que se familiarizam com a utilização do sistema 

de gestão da aprendizagem (Learning Management System, em https://elearning.uab.

pt), por forma a adquirirem as competências necessárias à exploração eficaz de todas 

as suas funcionalidades de intercomunicação, em especial as assíncronas, necessárias 

à frequência do curso. Este módulo preparatório e de integração dos formandos no 

sistema de ensino em regime de e-learning da UAb, deverá ser seguido por todos os 

alunos.
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11. PLANO DE ESTUDOS
1.º SEMESTRE

UNIDADES CURRICULARES ÁREA 
CNAEF

TEMPO DE 
TRABALHO 

TOTAL 
(horas)

ECTS DOCENTES

Florestação e Condução de 
Povoamentos

623 130 5 Nuno Pedro

Avaliação da Produção 
Florestal

623 130 5 Cristina Alegria

Biodiversidade e Conservação 
de Recursos Genéticos

623 130 5 Margarida Ribeiro

Produtos Florestais não 
Lenhosos

623 130 5 Ofélia Anjos

Interação Floresta-Ambiente 623 130 5 Fernando Pereira

Modelação dos Sistemas 
Florestais

460 130 5 Cristina Canavarro

Total 780 30

2.º SEMESTRE

UNIDADES CURRICULARES ÁREA 
CNAEF

TEMPO DE 
TRABALHO 

TOTAL 
(horas)

ECTS DOCENTES

Planeamento das Operações 
Florestais 

623 130 5 Fernando Pereira

Planeamento, Gestão 
Florestal e Sustentabilidade

460; 623 130 5 Cristina Alegria

Sistemas Biológicos 
Sustentáveis

421; 623 130 5 Luísa Nunes

Tecnologia Florestal 543 130 5 Ofélia Anjos

Seminário/Projeto 460; 623 260 10 Luísa Nunes

Total 780 30

Nota: Área CNAEF – 623 (Silvicultura e caça); 421 (Biologia e Bioquímica); 460 (Matemática e 
estatística); 543 (Materiais - indústrias da madeira, cortiça, papel, plástico, vidro e outros).
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12. UNIDADES CURRICULARES

FLORESTAÇÃO E CONDUÇÃO DE POVOAMENTOS
Professor responsável 
Nuno Cláudio da Rocha Meses Pedro (Professor Adjunto)
Corpo docente
Nuno Cláudio da Rocha Meses Pedro (Professor Adjunto)
José António Abrantes Massano Monteiro (Professor Adjunto)

Objetivos

Pretende-se que os estudantes obtenham conhecimentos sobre: as técnicas de 

florestação e de intervenção produtiva; os modelos de silvicultura das principais espécies 

de interesse florestal; os modelos de silvicultura preventiva; e a gestão e valorização 

dos resíduos da exploração. 

Competências

Conferir aos alunos competências quanto à aplicação de boas práticas na instalação 

e manutenção de povoamentos florestais, e de silvicultura preventiva face aos riscos 

naturais associados e das possibilidades de tratamento e valorização dos resíduos 

resultantes. 

Conteúdos Programáticos

Tópicos de base: 

Tópico 1. Sistemas de produção florestal. Composição dos povoamentos florestais. 

Regime ou sistema de governo. Modos de tratamento. Estrutura dos povoamentos 

florestais; Cortes de regeneração: cortes rasos, sucessivos e salteados; Regime de 

talhadia: modalidades e normas de cultivo.

Tópico 2. Métodos e técnicas de produção de plantas. Sementes Florestais. 

Características e classificação. Origem ou proveniência das sementes. Processos de 

conservação das sementes; Produção de plantas em viveiros. Estrutura funcional dum 

viveiro. Técnicas culturais em viveiros. Produção de plantas em raiz nua, em contentores 

e a partir de estacaria. Exercícios de cálculo: grau de pureza, faculdade germinativa, 

valor cultural; dimensionamento da área produtiva e da área anual útil a cultivar em 

viveiro florestal.

Tópico 3. Métodos e técnicas de instalação de povoamentos. Técnicas de preparação 

de terrenos; Instalação de povoamentos: sementeiras e plantações; Métodos de 

Plantação; Trabalhos Complementares da Instalação. 
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Tópicos avançados: Condução dos povoamentos florestais: períodos, operações, 

intervenção nas árvores, equipamentos, cronograma das operações de condução. 

Silvicultura das principais espécies florestais existentes em Portugal. Planos de defesa 

da floresta contra incêndios e silvicultura preventiva. Extração e tratamento dos resíduos 

da exploração florestal. Medidas de segurança individual e coletiva na instalação de 

projetos: eliminação e avaliação dos riscos, sistemas de proteção individual e coletiva, 

planeamento, legislação aplicável. Estudo de casos. Resolução de problemas reais.

Bibliografia

Alves, A.A. M. (1982). Técnicas de Produção Florestal. INIC. Lisboa

Alves, A. M., Pereira, J.S., Correia, A.V. (2012). Silvicultura. A Gestão dos Ecossistemas 

Florestais. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa.

Portugal, A., Teixeira, C., Anastácio, D., Ribeiro D., Salinas, F., Louro, G., Marques, H., 

Gardete, J. (2003). Princípios de Boas Práticas Florestais. Edição: Direcção-Geral das 

Florestas. ISBN: 972-8097-51-4.

Loureiro, A. (2005). Apontamentos de Silvicultura Especial. Colecção Ciências Aplicadas. 

UTAD. ISBN 9789726696339.

AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO FLORESTAL
Professor responsável 
Cristina Maria Martins Alegria (Prof. Adjunto)
Corpo docente 
Cristina Maria Martins Alegria (Prof. Adjunto)

Objetivos

Pretende-se que os estudantes obtenham conhecimentos sobre a execução de 

medições de árvores e florestas no âmbito da inventariação e/ou monitorização de 

recursos florestais, apoiado por técnicas de deteção remota, para subsequente previsão 

da produção florestal. O estudante deve ser capaz de aplicar as técnicas de medição 

florestal e a utilização de imagens obtidas por deteção remota, na inventariação e 

monitorização dos recursos florestais, avaliando as principais variáveis caracterizadoras 

da árvore individual e dos povoamentos, para a quantificação e/ou simulação do 

crescimento e produção dos povoamentos florestais.

Competências

Conferir aos estudantes capacidade para a resolução autónoma de casos práticos 

relacionados com a inventariação dos recursos florestais, a caracterização dos 

povoamentos florestais e a avaliação da sua produção.
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Conteúdos Programáticos

Tópicos de base: 

Tópico 1. Inventário florestal – Medições ao nível da árvore e dos povoamentos. 

Técnicas instrumentais e de avaliação de Inventário florestal. Técnicas de amostragem. 

Tópico 2. Deteção remota – Conceitos e fundamentos de deteção remota. Sistemas 

de deteção remota. Técnicas de interpretação visual de imagens. Noções básicas de 

fotogrametria. 

Tópico 3. Técnicas de medição e avaliação – Procedimentos de recolha de dados de 

campo. Critérios e indicadores de gestão florestal sustentável. 

Tópico 4. Crescimento e produção – Métodos de quantificação da produção da árvore 

e dos povoamentos. Medições e técnicas instrumentais. Crescimento e produção dos 

povoamentos. Procedimentos para a previsão do crescimento e produção. 

Tópicos avançados: Técnicas de amostragem aplicada à monitorização dos recursos 

florestais. Estudo de casos. Resolução de problemas reais.

Bibliografia

Avery, T.E. & Burkhart, H.E. 1994. Forest Measurements. 4.ª Ed. McGraw-Hill Book 

Company. New York.

AFN. 2009. Instruções para o trabalho de campo do inventário florestal nacional - IFN 

2005/2006. Autoridade Florestal Nacional. Lisboa.

Alegria, C. M. M., 2004. Lições de dendrometria e inventário florestal I. IPCB-ESA. 

Castelo Branco. http://hdl.handle.net/10400.11/3873.

Alegria, C. M. M., 2004. Lições de dendrometria e inventário florestal II. IPCB-ESA. 

Castelo Branco. http://hdl.handle.net/10400.11/3884.

Fonseca, A.D. e J.C. Fernandes. 2004. Deteção remota. LIDEL. Lisboa

Marques, C.P., Fonseca, T.F., Duarte, J.C. (2017). Guia Prático de Avaliações Florestais. 

Dendrometria. Sílabas & Desafios. Faro.

Philip, M.S., 1994, Measuring Trees and Forests, 2.ª Ed., CAB International.

BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS
Professor responsável 
Maria Margarida Chagas de Ataíde Ribeiro (Prof. Adjunto)
Corpo docente 
Maria Margarida Chagas de Ataíde Ribeiro (Prof. Adjunto)

Objetivos

Disponibilizar fontes de conhecimento fundamental aos estudantes que lhes permitam 
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manipular a variabilidade genética das populações florestais de forma a condicionar o 

processo produtivo. Compreensão de modelos de melhoramento clássicos e assistidos 

por marcadores moleculares, aplicados aos sistemas florestais. Alertar os estudantes 

para a necessidade da conservação do património genético dessas populações como 

forma de garantir a sustentabilidade da floresta e para o potencial impacto das alterações 

globais na biodiversidade e recursos genéticos.

Competências

Conferir aos estudantes capacidade para a resolução autónoma de casos práticos 

relacionados com a biodiversidade e conservação dos recursos genéticos, 

nomeadamente no que diz respeito ao novo paradigma da floresta em face aos desafios 

das alterações globais.

Conteúdos Programáticos

Tópicos de base: Conceitos relacionados com o Melhoramento Florestal. Produção 

vs. conservação. Variabilidade genotípica, fenotípica e ambiental. Como estudar a 

variabilidade genotípica: ensaios de proveniência e abordagem molecular. A variação 

genética e geográfica. Biotecnologia. Conservação genética. Ameaças à diversidade 

genética. Estratégias para a conservação da diversidade genética.

Tópicos avançados: Estudo de casos. Resolução de problemas reais.

Bibliografia

Borralho, N. M. G., Almeida, M. H., Potts, B. M. 2007. O melhoramento do eucalipto em 

Portugal. In: Alves, A. M., Pereira, J. S., Silva, J. M. N. (eds.) O eucaliptal em Portugal. 

ISA Press, Lisbon, pp 62-110.

Eriksson, G., Ekberg, I., Clapham, D. 2006. An introduction to forest genetics. SLU, 

Uppsala: http://vaxt2.vbsg.slu.se/forgen/Forest_Genetics.pdf.

Falconer, D. S., Mackay, T. F. C. 1996. Introduction to quantitative genetics. 4.ª ed. 

Longman group, Ltd., Essex.

Nei, M. 1987. Molecular evolutionary genetics. Columbia University Press, New York.

Santos, F. D., Miranda, P. (eds) 2006. Alterações climáticas em Portugal: Cenários, 

impactos e medidas de adaptação, Projeto SIAM II. Gradiva, Lisboa.

Spooner. D., R. van Treuren and M.C. de Vicente, 2005. Molecular Markers for Genebank 

Management. IPGRI Technical Bulletin No. 10., International Plant Genetic Resources 

Institute, Rome, pp. 261-270.
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White, T. L., Adams, W. T., Neale, D. B. 2007. Forest Genetics CAB International, 

Oxfordshire, UK: http://bio-livros.blogspot.com/2009/03/forest-genetics.html.

Young A, Boshier D, Boyle T (eds) 2000. Forest conservation genetics: principles and 

practice. CSIRO Publisher, Collingwood.

PRODUTOS FLORESTAIS NÃO LENHOSOS
Professor responsável 
Ofélia Maria Serralha dos Anjos (Prof. Adjunto)
Corpo docente 
Ofélia Maria Serralha dos Anjos (Prof. Adjunto)
João Pedro Luz (Prof. Coordenador)
Fernanda Delgado (Professor Adjunto)

Objetivos

Promoção de uma visão empresarial da exploração dos espaços florestais numa 

perspetiva do aproveitamento e uso múltiplo da floresta.

Competências

Conferir aos estudantes capacidade para a identificação de outros produtos não 

lenhosos da floresta incluído produtos comestíveis, numa perspetiva da manutenção 

da biodiversidade e uso múltiplo da floresta. Pretende-se ainda que os alunos adquiram 

competências para a resolução autónoma de casos práticos relacionados com esta 

temática bem como proponham alternativas para o uso múltiplo da floresta.

Conteúdos Programáticos

Tópicos de base: 

Tópico 1. Apicultura e produtos da colmeia

Tópico 2. Cortiça e outras cascas

Tópico 3. Frutos secos, pinhão e outros frutos

Tópico 4. Resina

Tópico 5. Cogumelos, identificação dos cogumelos mais comuns em povoamentos 

florestais

Tópico 6. Plantas aromáticas

Tópicos avançados: Estudo de casos. Elaboração de modelos de exploração 

multifuncional da floresta. Resolução de problemas reais.

Bibliografia

FAO, 2000. Global Forest Resources Assessment; Intera Chapter 10. Non-wood forest 

products.
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Pierre Jean-Prost, 2007. Apicultura: Conocimiento De La Abeja, Manejo De La Colmena, 

7.ª edición. Ediciones Paraninfo S.A. Calle Velázquez.

Fortes, M.A., Rosa, M. E. & Pereira, H. 2004. A Cortiça. IST Press (Ed.), Lisboa

Shackleton, S., Shackleton ,C. M., Shanley, P. 2011. Non-Timber Forest Products in the 

Global Context, Springer.

INTERAÇÃO FLORESTA-AMBIENTE
Professor responsável 
Fernando Manuel Leite Pereira (Prof. Adjunto)
Corpo docente 
Fernando Manuel Leite Pereira (Prof. Adjunto)

Objetivos

Facultar os conhecimentos adequados à compreensão do processo global de alteração 

do clima da Terra. Evidenciar as inter-relações entre este processo e os ecossistemas 

florestais. Promover a compreensão da necessidade de adotar medidas de mitigação 

dos efeitos da mudança do clima sobre as florestas e ilustrar o papel que as próprias 

florestas podem ter no processo de mudança climática.

Estabelecer a relação entre as condições climáticas e a ocorrência de incêndios florestais 

e fornecer um conjunto integrado de conhecimentos relacionados com os efeitos dos 

fogos florestais sobre o solo, a água e a atmosfera. Esta informação é enquadrada com 

a necessidade de conservação das florestas no que diz respeito ao controlo da erosão, 

à conservação da água e ao papel que as florestas podem desempenhar no ciclo do 

carbono.

Competências

Conferir aos estudantes capacidade para a resolução autónoma de casos práticos 

relacionados com a perturbação dos ecossistemas florestais, nomeadamente no que 

diz respeito aos efeitos da alteração do clima e dos incêndios florestais.

Conteúdos Programáticos

Tópicos de base: 

Tópico 1.  As florestas e as alterações climáticas.  O sistema climático da Terra. A 

alteração do clima (e sinais de alterações recentes). Mecanismos de alteração. A 

modelação do clima. Cenários de evolução climática. Evolução recente e projeções. 

Papel das florestas na atenuação das alterações do clima: mitigação do efeito das 

emissões de gases com efeito de estufa através do sequestro de carbono pelas florestas. 

Consequências das alterações climáticas sobre as florestas.
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Tópico 2. As florestas, o solo e a água num clima em mudança. A hidrologia como 

elemento do sistema climático da Terra. Ecohidrologia das florestas: a relação entre 

a floresta e os processos hidrológicos. Interação floresta – ambiente: Influência das 

condições ambientais sobre as árvores e as florestas. Efeitos ambientais das florestas. 

Consequências da alteração climática sobre as florestas e papel das florestas num clima 

em mudança.

Tópico 3. Efeitos ambientais dos incêndios florestais. Efeitos ambientais dos incêndios 

florestais sobre o solo. Efeitos dos incêndios florestais sobre a atmosfera. Efeitos 

hidrológicos dos incêndios florestais. Erosão.

Tópico 4. O papel ambiental das árvores fora do espaço florestal. As árvores no espaço 

rural / agrícola. A floresta urbana e o ambiente das cidades.

Tópicos avançados: Estudo de casos. Elaboração de modelos de exploração 

multifuncional da floresta. Resolução de problemas reais.

Bibliografia

Ahrens, C. D., 2019 (12.ª edição). Meteorology Today: an introduction to weather, climate 

and the environment. West Publishing Company, St. Paul, USA, 656 pp.

EEA-JRC-WHO, 2008. Impacts of Europe’s changing climate – 2008 indicator-based 

assessment. EEA Report No. 4/2008, JRC Reference Report No. JRC47756, European 

Environment Agency, Copenhaga.

IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups 

I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (editores)]. IPCC, Geneva, 

Switzerland, 151 pp.

IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special 

Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related 

global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global 

response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to 

eradicate poverty. Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 

P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 

Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. 

Waterfield (editores)]. In Press.

Miranda, P., Valente, M. A., Tomé, A. R., Trigo, R., Coelho, M. F. E. S., Aguiar, A., 

Azevedo, E. B., 2006. O Clima de Portugal nos Séculos XX e XXI. In: F.D. Santos e P. 
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Miranda (Editores), Alterações Climáticas em Portugal – Cenários, Impactos e Medidas 

de Adaptação Gradiva, Lisboa, pp. 506.

Pereira, J. S., 2007. O futuro da floresta – as alterações climáticas. In: J.S. Silva (Editor), 

Floresta e sociedade – Uma história em comum. Público, Comunicação Social, S.A. / 

Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, Lisboa, pp. 127-142.

FAO, 2005. Methods and Materials in Soil Conservation: A Manual. Food & Agriculture 

Organization of the United Nations, 116 pp.

Fisher, R. F., Binkley, D., 2000. Ecology and management of forest soils. John Wiley & 

Sons, New York, 489 pp.

MODELAÇÃO DOS SISTEMAS FLORESTAIS
Professor responsável 
Maria Cristina Canavarro Teixeira (Prof. Adjunta)
Corpo docente 
Teresa Oliveira (Prof. Associada com Agregação da UAb)
Maria Cristina Canavarro Teixeira (Prof. Adjunta)

Objetivos

O objetivo geral desta unidade curricular, é dotar o estudante de conhecimentos 

sobre modelos matemáticos, capazes de resolver problemas reais, decorrentes da 

Investigação Operacional e da Estatística. Interpretar os resultados obtidos dos modelos 

computacionais implementados, avaliando as soluções obtidas e a capacidade de 

resposta ao problema real.

Competências

Pretende-se que o estudante desenvolva o pensamento matemático na resolução de 

problemas, e que adquira a capacidade de construção de modelos, de forma autónoma, 

representativos de situações reais. O estudante deverá adquirir competências na 

utilização da linguagem matemática para modelar, resolver e interpretar problemas. 

Para além da manipulação da folha de cálculo e do suplemento Solver do EXCEL, o 

estudante deverá adquirir competências ao nível do uso de outros softwares estatísticos 

e de modelação matemática. O estudante deverá desenvolver a capacidade de analisar 

as soluções obtidas e ser crítico, estudando novas abordagens sempre que tal se 

justifique.

Conteúdos Programáticos

Tópico 1. Estatística

1. Fundamentos e Princípios do Planeamento de Experiências 
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2. Desafios da Abordagem a Dados Reais e revisão de conceitos 

3. Modelos Lineares, ANOVA e Inferência

4. Modelos de regressão. O modelo de regressão logística. 

5. Estudo de casos. Resolução de problemas reais.

Tópico 2. Investigação operacional

1. Programação Linear (PL). Formulação do modelo e resolução de problemas de 

otimização. 

2. O problema de transportes. Formulação em PL. 

3. Problemas de otimização em redes. O problema do caminho mais curto. Problema de 

afetação. Problema de cobertura mínima.

4. Estudo de casos. Resolução de problemas reais.

Bibliografia

Antunes, C. H., Tavares, L. V., 2000. Casos de Aplicação de Investigação Operacional, 

McGraw-Hill.

Arjan Assad e Bruce Golden, 1995. “Arc routing methods and applications” in Handbooks 

in OR & MS, vol 8.

Bronson, R., Naadimuthu, G., 2000. Investigação Operacional, 2.ª edição. McGraw-Hill.

Hillier, F. S., Lieberman, G. J., 1995. Introduction to Operations Research, 6.ª edição, 

McGraw-Hill.

Marôco, J., 2011. Análise Estatística com o SPSS Statistics, 5.ª Edição.

Ramalhete, M., Guerreiro, J., Magalhães, A., 1997. Programação Linear, volume I e II, 

McGraw-Hill.

Tavares, L. V., Oliveira, R. C., Themido, I. H., Correia, F. N., 1996. Investigação 

Operacional, McGraw-Hill.

PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES FLORESTAIS
Professor responsável 
Fernando Manuel Leite Pereira (Prof. Adjunto)
Corpo docente 
Fernando Manuel Leite Pereira (Prof. Adjunto)

Objetivos

Transmitir conhecimentos adequados sobre a utilização eficiente de equipamentos 

florestais, o planeamento operacional do trabalho florestal e as redes de infraestruturas 

florestais.
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Competências

Conferir a capacidade para avaliar o rendimento e custo das operações florestais, gerir 

a seleção, utilização e substituição dos equipamentos florestais, planear a execução 

das operações florestais e a conceção das redes de infraestruturas florestais. 

Conteúdos Programáticos

Tópicos de base: 

Tópico 1. Introdução: caracterização geral das principais operações florestais e a 

utilização de equipamentos apropriados.

Tópico 2.  Planeamento e organização do trabalho florestal. O planeamento das 

operações florestais. Conceção e implementação de planos de trabalho. Controlo 

operacional e eficiência das operações. Rendimentos de trabalho – importância do 

conhecimento dos rendimentos de trabalho; fatores que afetam o rendimento do trabalho 

florestal; processos de quantificação. O rendimento de trabalho avaliado através do 

estudo dos tempos de trabalho. Aspetos técnicos e económicos associados à utilização 

de máquinas florestais - manutenção de equipamentos florestais; custo de utilização de 

equipamentos florestais. O custo das operações florestais.

Tópico 3. Planeamento das Infraestruturas florestais. A rede viária na exploração florestal 

– aspetos gerais. Importância do planeamento da rede viária florestal. Planeamento 

espacial e temporal.

Tópicos avançados: Planeamento e organização do trabalho florestal. O rendimento 

de trabalho avaliado através do estudo dos tempos de trabalho.  Aspetos técnicos 

e económicos associados à utilização de máquinas florestais. A substituição 

dos equipamentos face à obsolescência técnica e económica. Planeamento das 

Infraestruturas florestais. A rede viária na exploração florestal - conceito de espaçamento 

ótimo; escolha das características do caminho; custos de construção e manutenção dos 

caminhos; volume de madeira explorada; distância de extração; custos de extração; 

cálculo do espaçamento ótimo; melhoramento e recuperação de caminhos; sistemas 

viários florestais – implantação de traçados. A rede de carregadouros: aspetos gerais 

do dimensionamento e implantação. O papel da rede viária florestal na DFCI. Estudo de 

casos. Resolução de problemas reais.

Bibliografia

ARMEF; CTBA. 1995. Manuel d’Exploitation Forestière (Tome I). Edição conjunta 

Centre Technique du Bois et de L’Ameublement – Association pour la Rationalisation et 
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la Mécanisation de L’Exploitation Forestière. Paris. França.

ARMEF; CTBA. 1995. Manuel d’Exploitation Forestière (Tome II). Edição conjunta 

Centre Technique du Bois et de L’Ameublement – Association pour la Rationalisation et 

la Mécanisation de L’Exploitation Forestière. Paris. França.

CAT. 2000. Manual de Produção Caterpillar (31.ª Ed.).  Caterpillar, Inc., Peoria, EUA.

Dal-Re, R. 1996 (2.ª ed.). Caminos rurales: Proyecto y construcción. Ediciones Mundi-

Prensa, Madrid.

Dyck, W. J.; Cole, D. W.; Comerford, N. B. 1994. Impacts of Forest Harvesting on Long-

Term Site Productivity. Chapman & Hall. Londres. Reino Unido.

Dykstra, D. P.; Heinrich, R.  1996. Code modèle FAO des Pratiques d’Exploitation 

Forestière. FAO. Roma.

Sundberg, U.; Silversides, C. R. 1988. Operational efficiency in forestry – Vol.1:  Analysis. 

Kluwer Academic Publishers. Dordrecht.

Sundberg, U.; Silversides, C. R. 1988. Operational efficiency in forestry – Vol.2: Practice. 

Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. 

PLANEAMENTO, GESTÃO FLORESTAL E SUSTENTABILIDADE
Professor responsável 
Cristina Maria Martins Alegria (Prof. Adjunto)
Corpo docente 
Cristina Maria Martins Alegria (Prof. Adjunto)
Luís Cláudio de Brito Brandão Guerreiro Quinta-Nova (Prof. Adjunto)

Objetivos

Transmitir as noções de planeamento, ordenamento e gestão e dar a conhecer os 

instrumentos legais existentes para o ordenamento do território e o ordenamento e gestão 

das áreas florestais. Dar a conhecer os procedimentos de avaliação dos elementos 

necessários à gestão florestal e as metodologias para o planeamento da gestão florestal 

na perspetiva da regulação da produção e sustentabilidade dos recursos florestais. O 

estudante deve ser capaz de avaliar as variáveis do povoamento necessárias à gestão 

florestal e aplicar as metodologias para o planeamento da gestão florestal na perspetiva 

da regulação da produção e sustentabilidade dos recursos florestais.

Competências

Conferir aos estudantes capacidade para a resolução autónoma de casos práticos 

relacionados com o planeamento e a gestão florestal com vista à regularização da 

produção florestal e à sustentabilidade dos recursos florestais.
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Conteúdos Programáticos

Tópicos de base: 

Tópico 1. Ordenamento do território. 

Tópico 2. Ordenamento e gestão florestal – Instrumentos legais para o ordenamento 

e gestão das áreas florestais. Estratégia Nacional para as Florestas. Planos Regionais 

de Ordenamento Florestal. Planos Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios – 

manual técnico. Plano de gestão – normas técnicas.

Tópico 3. Elementos para a gestão florestal – Crescimento, produção lenhosa e 

estrutura do povoamento: conceitos para a gestão florestal. Produção lenhosa: estação 

e densidade do povoamento. Modelos para a predição do crescimento e produção.

Tópico 4. Regularização da produção florestal – Planeamento da gestão florestal. Valor 

dos produtos florestais e custos das operações florestais. Modelos gerais de silvicultura. 

Compartimentação da mata para efeitos de gestão. Métodos clássicos de regulação da 

produção. 

Tópico 5. Planos de Gestão Florestal. Gestão florestal sustentável – critérios e 

indicadores para a certificação florestal – NP 4406 e sistemas de certificação FSC e 

PEFC.

Tópicos avançados: Estudo de casos. Resolução de problemas reais.

Bibliografia

AFN. 2009. Normas técnicas de elaboração dos planos de gestão florestal. Autoridade 

Florestal Nacional (AFN). Lisboa. 

AFN. 2009. Plano de gestão florestal – formulário simplificado. Autoridade Florestal 

Nacional. Lisboa. 

Clutter, J. L., Fortson, J. C., Piennar, L. V., Brister, G. H., Bailey, R. L. 1983. Timber 

Management: A Quantitative Approach. John Wiley & Sons. ISBN 0471029610.

Davis, L. S. & Jonhson, K. N. 1987. Forest Management. McGraw-Hill, N.Y.

Marques, C. P., Fonseca, T. F., Duarte, J. C. 2018. Guia Prático de Avaliações Florestais. 

Inventário Florestal e Modelação Estatística. Sílabas & Desafios. Faro.

FPFP. 2006. Manual de Procedimentos para Aplicação de Indicadores de Gestão 

Florestal Sustentável. Federação dos Produtores Florestais de Portugal – Conselho 

Nacional da Floresta Manual. Lisboa. 

Vanclay, J. K., 1994. Modelling Forest Growth and Yield. Applications to Mixed Tropical 

Forests. CAB International, Wallingford, UK.

 23



SISTEMAS BIOLÓGICOS SUSTENTÁVEIS
Professor responsável 
Luísa Ferreira Nunes (Prof. Adjunto)
Corpo docente 
Luísa Ferreira Nunes (Prof. Adjunto)

Objetivos

A partir de uma perspetiva de inovação, aprender a criar sistemas adaptativos e prósperos 

de gestão das florestas, baseados em processos biológicos. 

Competências

Fornecer aos estudantes uma compreensão da ecologia dos principais ecossistemas 

florestais e a compreensão dos principais problemas da biologia da conservação destes. 

Os estudantes, individualmente ou em grupos, aprenderão a realizar análises detalhadas 

de problemas práticos na conservação de florestas. Vão explorar o potencial contributo 

do biomimetismo para o desenvolvimento do conceito de florestas sustentáveis. 

Conteúdos Programáticos

Tópicos de base: 

Tópico 1. O que é sustentabilidade biológica. Diferença entre biodiversidade e 

sustentabilidade; princípios de sustentabilidade. A ecologia, a diversidade e a função 

da comunidade em relação à gestão florestal. Evolução dos conceitos de conservação 

florestal, silvicultura sustentável e conservação do ecossistema.

Tópico 2. Introdução breve à sistemática, identificação e classificação de flora e fauna 

que compreendem os principais grupos taxinómicos de organismos dos ecossistemas 

florestais: árvores, fungos, briófitas, líquenes, insetos, outros artrópodes, anfíbios, 

répteis, aves e mamíferos.

Tópico 3. Fatores de perturbação nas plantações florestais e florestas naturais. O fogo 

na ecologia das florestas; sucessões após o fogo. 

Tópicos avançados: Estudo de casos. Resolução de problemas reais. Noção de floresta 

como um organismo. Biomimetismo e processos de resiliência em florestas.  Padrões 

geométricos, matemáticos, funcionais, construtivos, tecnológicos, comportamentais e 

estéticos dos sistemas florestais. Formas de produção florestal, através de instrumentos 

ou processos adaptativos sustentáveis, utilizando energia livre e integrando organismos 

e populações. Conceptualização de plantações florestais mimetizando florestas naturais.
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Bibliografia

AskNature. 2017. AskNature – Inovação Inspirada na Natureza. Disponível em: https://

asknature.org 

Benuys, J. 2002. Biomimicry: Innovation Inspired by Nature. Harper Collins, New York. 

320p. 

Bolker, B. M. 2008. Ecological Models and Data. Princeton Univ. Press. 280 p.

Dajoz, R.  2005. Introduction to ecology. London: Hodder and Stoughton. 416 p. 

Nunes, L. & Narog M. 2013. Resilience Biomimcry model for natural disturbances (2013). 

Mineralogical Magazine, A – Goldschmidt Abstracts 77, 5: 1866.

 Nunes, L. 2011. Escolitídeos e o Fogo. In: Ecologia do Fogo, Catry, F; Rego, F; Moreira, 

F; Silva J (Eds). ISAPRESS, UTL, Lisboa.

 Nunes, L., Leather, S. & Rego, F. 2000. Effects of fire on insects and other invertebrates. 

A review with particular reference to fire indicator species. Silva Lusitana (8), 1:15-32.

TECNOLOGIA FLORESTAL
Professor responsável 
Ofélia Maria Serralha dos Anjos (Prof. Adjunto)
Corpo docente 
Ofélia Maria Serralha dos Anjos (Prof. Adjunto)

Objetivos

Pretende-se que os estudantes obtenham conhecimentos sobre os principais processos 

e tecnologias de transformação de produtos florestais. Far-se-á uma caracterização da 

Indústria na fileira florestal. Serão lecionados os avanços e as diferentes tecnologias 

conducentes à produção dos diversos produtos florestais.

Competências

Conferir aos estudantes capacidade para a resolução e para o reconhecimento dos vários 

produtos florestais, sua utilização e tecnologias de transformação. Identificar qualidade 

de matérias-primas e qualidade de produtos. Propor novas alternativas sustentáveis de 

uso da madeira. 

Conteúdos Programáticos

Tópicos de base: 

Tópico 1. Situação atual da Indústria florestal. Principais utilizações das espécies 

florestais nacionais. 

Tópico 2. A madeira como material de construção de interiores e exteriores. Serração 

e carpintaria.
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Tópico 3. Indústria da pasta e papel. Conceito de biorefinaria.

Tópico 4. Indústria dos aglomerados de fibras e partículas.

Tópico 5. Outras indústrias florestais.

Tópicos avançados: Estudo de casos. Resolução de problemas reais.

Bibliografia

Carvalho, A. 1997 Madeiras Portuguesas. Volume I e II. Direcção Geral das Florestal.

Esteban, L., Casasús,A., Oramas, C., Palácios, P. 2003. La madera y su anatomia. 

Ediciones Mundi-Prensa, AITIM, Madrid.

Hoadley, R. 1980. Understanding wood, a craftsman’s guide to wood technology. Taunton 

press, inc. United States of América.

Esteban, L., 2003. de La Madera y Su Tecnologia. Mundiprensa, United State.

SEMINÁRIO/PROJETO
Professor responsável 
Luísa Ferreira Nunes (Prof. Adjunto)
Corpo docente 
Luísa Ferreira Nunes (Prof. Adjunto)

Objetivos

Expansão do conhecimento, através da divulgação de informação temática, da 

modernização de dados pesquisados, da contestação através de novas ideias, da 

recolha e compilação de informação sobre um tema, e das várias formas que pode 

utilizar para apresentar um seminário.

Competências

Desenvolvimento de ferramentas de comunicação oral, audiovisual e escrita. Capacidade 

de compreensão, análise crítica e síntese de ideias novas e complexas apresentadas 

em seminários /conferências a que assistiu com caracter didático. Capacidade de fazer 

pesquisa bibliográfica, conhecer e descrever de forma sintética o estado da arte de um 

tema.

Conteúdos Programáticos

Tópicos de base: Técnicas de comunicação:  Aprendizagem sobre os elementos e 

as regras de uma discussão de ideias. Desenvolvimento de uma correta expressão 

oral. Aplicar os conhecimentos da expressão oral ao contexto da apresentação; Ruídos 

na comunicação. Facilitadores da comunicação. Comunicação oral, escrita e mista; 

Ferramentas para elaboração e apresentação de um seminário:
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Pesquisa bibliográfica, regras APA, SciELO (Scientific Electronic Library Online), 

Animate your Science, presentações dinâmicas em software específico, Fast Format e 

HeadSpace.

Tópicos avançados: Estudo de casos. Resolução de problemas reais. Elaboração de 

um trabalho para apresentação e discussão sob a forma de seminário.

Bibliografia

Elsevier: Scientific Papers and Presentations. https://www.sciencedirect.com/

book/9780120884247/scientific-papers-and-presentations#book-description.

Elsevier: How to give a dynamic scientific presentation: https://www.elsevier.com/

connect/how-to-give-a-dynamic-scientific-presentation.

Scientific American Blog: Effective Communication, Better Science:  https://blogs.

scientificamerican.com/guest-blog/effective-communication-better-science/.

Jacobson, S. 1999. Communication skills for Conservation professionals. Island Press, 

Washington DC. 351 p.

Samantha, B. 2007. That Workshop Book: New Systems and Structures for Classrooms 

That Read, Write, and Think. Elsevier Inc. Hanover.

13. METODOLOGIA DE ENSINO

A metodologia seguida neste curso segue o modelo pedagógico de ensino UAb para 

formações avançadas a desenvolver em regime de e-learning.

A plataforma Moodle é o meio de interação permanente entre o professor e os estudantes 

para o apoio à realização das atividades a desenvolver no tempo de trabalho autónomo 

deste. 

A forma de trabalho utilizada compreende: (1) a leitura individual e reflexão sobre os 

conteúdos disponibilizados ou sobre temas obtidos pelos estudantes; (2) a partilha da 

reflexão e do estudo entre os estudantes; (3) o esclarecimento de dúvidas nos fóruns 

moderados pelos professores-tutores e a (4) realização das atividades propostas.

A leitura e a reflexão individuais devem acontecer ao longo de todo o processo de 

aprendizagem, constituindo um alicerce indispensável da participação nos fóruns 

previstos e a realizar com sucesso das atividades programadas.

A aprendizagem está estruturada por tópicos. Em cada tópico será criado um fórum 

moderado pelo professor e que permanecerá aberto ao longo de todo o curso, para 
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esclarecimento das dúvidas e das dificuldades sentidas e apresentadas pelos estudantes, 

proporcionando assim uma possibilidade de interação permanente dos estudantes entre 

si e com o professor.

Na perspetiva da construção colaborativa do conhecimento e do trabalho em rede 

valoriza-se a participação do estudante nos fóruns de discussão e nas atividades que 

promovam a reflexão, a interação e partilha de ideias.

Estima-se que, em média, cada estudante possa disponibilizar 5 horas semanais para 

se ligar online, recomendando-se uma frequência diária.

14. RECURSOS MATERIAIS

Para o apoio às atividades letivas e de investigação o IPCB-ESA dispõe de vários 

laboratórios, designadamente os de maior relevância para a formação em Ciências 

Florestais: Laboratório de Biologia (sala de aula, sala de preparação de material, sala 

de investigação, arquivo); Laboratório de Bioquímica (sala de aula, sala de climatização, 

sala de pesagem); Laboratório de Química (sala de pesagem, arrecadação, sala de 

aula); Laboratório de SIG e CAD; Laboratório de Análises de Águas e de Solos (sala 

de aula, sala de preparação, sala de lavagem, sala de análises físicas de solos, sala 

de análise de águas e águas residuais); Laboratório de Proteção Vegetal (sala de aula, 

sala de lavagem e esterilização, sala de investigação). E ainda, de 20 salas de aulas; 4 

Anfiteatros; 4 salas de informática e da quinta para o apoio pedagógico, nomeadamente, 

do parque botânico e viveiro florestal.

No âmbito das atividades de investigação e desenvolvimento tem relações de 

cooperação com o Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior (CBPBI), com o 

Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar (CATAA) e enquanto membros de unidades 

de Investigação do CERNAS (classificação de Muito Bom) e CEF (classificação de 

Excelente). 

O Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior é importante no processo de 

ensino/aprendizagem e está dotado do laboratório de micropropagação, Biologia 

Molecular, Espetroscopia e Cromatografia, Fitoquímica e Biologia e Microbiologia.
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15. AVALIAÇÃO

As unidade curriculares do curso de Pós-graduação em Ciências Florestais adotam o 

modelo de avaliação contínua, sendo a classificação final dos estudantes o resultado do 

trabalho desenvolvido ao longo do tempo, nomeadamente, a participação nos fóruns e 

a realização de atividades de avaliação. O Contrato de Aprendizagem explicitará o tipo 

de avaliação e critérios adotado para a classificação final dos estudantes na unidade 

curricular.

A conclusão do curso requer nota superior a 10 valores em cada unidade curricular e 

a aprovação em todas as suas unidades curriculares. Será atribuído um Diploma de 

Pós-graduação em Ciências Florestais, cuja nota final resulta da média ponderada das 

classificações das unidades curriculares e respetivos ECTS. 

A classificação final das unidades curriculares, assim como a classificação final do 

curso, são expressas no intervalo 10-20 da escala numérica inteira de 0 a 20 valores.

16. CREDITAÇÕES

Conforme previsto no Regulamento n.º 39/2017 de 11 de janeiro “Creditação de 

Competências Académicas e Profissionais, Formação e Experiência Profissional da 

Universidade Aberta (UAb)” poderá ser solicitada a formação certificada para algumas 

unidades curriculares do curso de Pós-graduação em Ciências Florestais. 

Para obter a certificação nas unidades curriculares identificadas o estudante realizará a 

avaliação das competências obtidas, tendo de completar a aquisição de competências 

relativa aos tópicos em falta por forma a cumprir os restantes créditos da unidade 

curricular.
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1.º SEMESTRE

UNIDADES CURRICULARES CRÉDITOS 
[ECTS] FORMAÇÃO CERTIFICADA CRÉDITOS 

[ECTS]

Florestação e Condução de 
Povoamentos

5
Agron - Técnicas de Produção 
Florestal

4

Avaliação da Produção Florestal 5
Agron - Medição de Árvores e 
Florestas

4

Biodiversidade e Conservação de 
Recursos Genéticos

5

Produtos Florestais não 
Lenhosos

5

Interação Floresta-Ambiente 5

Modelação dos Sistemas 
Florestais

5 LEPC - Modelação Computacional 4,5

Total 30 12,5

2.º SEMESTRE

UNIDADES CURRICULARES CRÉDITOS 
[ECTS] FORMAÇÃO CERTIFICADA CRÉDITOS 

[ECTS]

Planeamento das Operações 
Florestais 

5 LAgron - Exploração Florestal 4

Planeamento, Gestão Florestal e 
Sustentabilidade

5
LAgron - Gestão Florestal e 
Sustentabilidade

4

Sistemas Biológicos Sustentáveis 5

Tecnologia Florestal 5

Seminário/Projeto (*) 10

Total 30 8

Nota: outras formações certificadas serão analisadas nos termos do Regulamento de Creditação 
da UAb.

Os estudantes que concluíram a Pós-graduação em Ciências Florestais podem, de 

igual forma, no âmbito do Regulamento n.º 39/2017 de 11 de janeiro “Creditação de 

Competências Académicas e Profissionais, Formação e Experiência Profissional da 

Universidade Aberta (UAb)”, solicitar a creditação para algumas unidades curriculares 

do Mestrado de Bioestatística e Biometria (MBB) da UAb.

 30



UNIDADES CURRICULARES 
DA PG-CF

CRÉDITOS 
[ECTS]

UNIDADES CURRICULARES 
DO MBB

CRÉDITOS 
[ECTS]

Modelação dos Sistemas 
Florestais

5
Técnicas de Planeamento de 
Experiências e Investigação 

10
Planeamento, Gestão Florestal e 
Sustentabilidade

5

Sistemas Biológicos Sustentáveis 5 Biossistemas 5

Seminário/Projeto 10
Creditação de 10 ECTS em UC nas áreas de 
estatística e matemática

17. CANDIDATURAS

As candidaturas ao curso de Pós-graduação em Ciências Florestais decorrem em 

data a determinar posteriormente em Despacho de Abertura, disponível no Portal da 

UAb durante o período de candidaturas, e são feitas através de inscrição online, com 

anexação, em formato digital, dos seguintes documentos:

• Certificado de habilitações académicas;

• Documento de identificação;

• Curriculum Vitae.

18. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CURSO

Estabelecem-se as seguintes condições de funcionamento para o presente curso:

• O Júri de seleção e seriação de candidatos ao curso de Pós-Graduação de 

Ciências Florestais é aprovado pelo Diretor da Escola Superior Agrária, sob 

proposta do seu Conselho Técnico-Científico e pelo Conselho Científico da UAb, 

sendo indicado em Despacho de Abertura. 

• O júri será constituído pelos elementos da Comissão Científica do curso. Ao júri 

compete a análise das candidaturas, a respetiva seriação de candidatos e envio 

das listas de admitidos, nos prazos fixados, para publicação pela UALV.

• O número mínimo de inscrições é fixado em 15 e o máximo em 20;

• Excecionalmente, e perante a justificação fundamentada apresentada pela 

Coordenação do curso de Pós-Graduação de Ciências Florestais, pode ser 
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autorizada a abertura do mesmo, com um número inferior ao previsto nos limites 

fixados anteriormente.

19. CRONOGRAMA PREVISTO

Prevê-se que o curso tenha uma duração de 2 semestres (40 semanas letivas) de 

acordo com o calendário escolar em funcionamento.

20. CORPO DOCENTE

Cristina Maria Martins Alegria

Doutora em Engenharia Florestal (2004), Mestre em Produção Vegetal (Silvicultura) 

(1993), Licenciada em Silvicultura – ramo de Produção Florestal (1986) pelo Instituto 

Superior de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa. 

Docente do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) desde 1986, onde é 

Professora Adjunta desde 1994. Detém certificado de Formação para a Docência Online 

da Universidade Aberta. É responsável pela lecionação, entre outras, das unidades 

curriculares de Medição de Árvores e Florestas e Gestão Florestal e Sustentabilidade 

da Licenciatura de Agronomia do IPCB-ESA e Deteção Remota – Processamento de 

Imagem e Planeamento e Gestão Florestal da Pós-graduação online em SIG – Recursos 

Agroflorestais e Ambientais. Orientou 9 teses de mestrado, 6 trabalhos de fim de curso 

de licenciaturas de Bolonha, 13 de licenciatura bietápica em Engenharia Florestal e 45 

de Bacharelato em Produção Florestal. 

É investigadora do Centro de Estudos de Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade 

(CERNAS) desde 2007. Foi investigadora do Centro de Estudos Florestais (CEF) 

do Instituto Superior de Agronomia de 2004-2007. Publicou 11 artigos em revistas 

internacionais com referee, 1 capítulo de livro e 8 em revistas nacionais. Tem 10 

comunicações orais/atas em congresso internacional, 14 em congresso nacional, 14 

palestras/conferências, coeditora de 4 livros, 4 publicações técnico-científicas e 19 

estudos/relatórios técnico-científicos. Foi revisor de 14 artigos de revistas internacionais 

com refere. Detém certificado em Advanced English (CAE – level C1) da Universidade 

de Cambridge (18.07.2012).

Pertenceu a vários órgãos de gestão académica do IPCB-ESA, designadamente na 

qualidade de Presidente e Vice-Presidente do Conselho Pedagógico, Vice-Presidente 

da Unidade Técnico-Científica de Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável, 
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Vice-Presidente do Conselho-Científico, Presidente e Vice-Presidente de Unidade 

Departamental de Silvicultura e Recursos Naturais. 

É Coordenadora de curso da Pós-graduação online em SIG - Recursos Agroflorestais 

e Ambientais do IPCB-UAB. Foi também Coordenadora de curso do Mestrado em SIG 

– Recursos Agroflorestais e Ambientais do IPCB e membro da Comissão Científica 

dos cursos de Mestrado SIG em Planeamento e Gestão do Território do IPCB-IPT, 

de Mestrado em Tecnologias e Sustentabilidade dos Sistemas Florestais e da Pós-

graduação em Proteção Civil. 

Fernando Manuel Leite Pereira

Doutor em Engenharia Florestal (2010), Mestre em Produção Vegetal (Silvicultura) 

(1994) e Licenciado em Silvicultura – ramo de Produção Florestal (1987) pelo Instituto 

Superior de Agronomia (ISA) da Universidade Técnica de Lisboa.

É docente da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco desde 

1987, desempenhando as funções de Prof. Adjunto desde 1995. No âmbito da atividade 

docente, tem lecionado sobretudo nas áreas da hidrologia e meteorologia e desenvolvido 

investigação na área da eco-hidrologia e micrometeorologia. Nos últimos anos, tem-se 

dedicado ao estudo dos fluxos de água em florestas, incluindo a medição e modelação 

da interceção da precipitação em florestas. Possui ainda experiência em tecnologias de 

monitorização ambiental e em bases de dados geográficos. Integrou vários projetos de 

investigação. É membro do Centro de Estudos Florestais (ISA) onde desenvolve parte 

da sua atividade científica e integra diversas organizações técnicas e científicas como 

a International Association of Scientific Hydrology (IASH, Reino Unido), a American 

Geophysical Union (AGU, EUA), a Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais (SPCF) 

e a Ordem dos Engenheiros.

Luísa Fernanda Ribeiro Gomes Ferreira Nunes

Doutorada em Ecologia Florestal (em modalidade internacional) no ISA/ Universidade 

de Lisboa/ Universidade da Califórnia –  UCR, em 2001. Mestre em Proteção Florestal 

(Ecologia de insetos) no ISA-UTL, fez pós-graduação em Biomimetismo pelo Biomimicry 

Institute, EUA. É licenciada em Engenharia Florestal pela UTAD.

Lecionou na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Entomologia), no Instituto 

Superior de Agronomia (Entomologia) e é docente da Escola Superior Agrária da Castelo 

Branco desde 1991.

Colabora anualmente na lecionação do mestrado de Biotecnologia do Instituto Superior 

Técnico de Lisboa.
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Integra o Centro de Ecologia Aplicada Prof Baeta Neves-INBIO, onde desenvolve 

trabalho de investigação em ecologia de insetos, estratégias de resiliência de organismos 

e modelos de resiliência após perturbações, apoiados nos princípios da biomimetismo 

para ajudar a construir sustentabilidade.

Nas suas áreas de interesse também constam a comunicação em ciência e a ilustração 

cientifico-naturalista. Neste âmbito mostrou o seu trabalho em várias exposições, duas 

delas em museus de história natural europeus. 

Tem cinco livros sobre biodiversidade de espécies, sendo dois destes publicados nos 

EUA e outros 2 em Espanha, 14 publicações de texto e ilustração naturalista, seis artigos 

publicados em revistas com sistema arbitragem científica e dez artigos publicados em 

atas de congressos técnico-científicos nos EUA.

Maria Cristina Canavarro Teixeira

Doutorada em Estatística e Investigação Operacional pela Universidade de Córdoba, 

Espanha (2011), mestre em Investigação Operacional pela Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa (2003) e licenciada em Estatística e Investigação Operacional 

(ramo de matemática aplicada) pela mesma Faculdade em 1993.

Professora Adjunta na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco 

(IPCB), onde desempenha funções docentes, de investigação e participação em órgãos 

de gestão desde 1996. 

Tem lecionado na área da matemática, estatística, modelação computacional e investi-

gação operacional. As áreas de investigação de interesse incluem o desenvolvimento de 

modelos de otimização e redes neuronais, aplicados à floresta, agricultura, veterinária, 

tecnologias de informação, proteção civil e imobiliário entre outros. Publicou artigos 

com revisão por pares, apresentou comunicações e posters em encontros científicos 

nacionais e internacionais. É membro integrado do grupo de investigação CERNAS, 

membro colaborador no QRural do IPCB e do grupo de Matemática da Universidade 

da Beira Interior (UBI). É membro do conselho de avaliação do jornal internacional 

iManagement&Tourism e membro da comissão científica da revista Egitanea Sciencia 

do Instituto Politécnico da Guarda. Faz revisão de artigos científicos e integra projetos 

de investigação nacionais.

Maria Margarida Chagas de Ataíde Ribeiro

Doutorada em Genética Florestal pela Universidade Sueca de Ciências Agrárias 

(2001). Mestre em Produção Vegetal (Melhoramento Florestal) (1991). Licenciada em 
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Silvicultura – ramo de Produção Florestal (1984) pelo Instituto Superior de Agronomia, 

Universidade Técnica de Lisboa. Professora desde 1986 na Escola Superior Agrária 

do Instituto Politécnico de Castelo Branco, onde é Professora Ajunta de nomeação 

definitiva desde 1998. 

Integra a partir de 2005, como doutorada, a equipa de investigação do Centro de 

Estudos Florestais na linha Forest Ecology and Genetics e, a partir de 2007, a equipa de 

investigação do CERNAS, polo de Castelo Branco. Desenvolve a sua investigação na 

área da Genética e Modelação Ecológica. Investiga, em particular, na área de genética 

de populações e na aplicação geral de marcadores moleculares ao estudo da dinâmica 

de populações, tais como, fluxo genético, parentesco, “fingerprinting” e conservação dos 

recursos naturais. Conecta a diversidade genética com a ecologia, usando abordagens 

de modelação de nicho ecológicos em cenários passados e futuros de aquecimento 

global. Responsável desde 2016 pelo Laboratório de Biologia Molecular do Centro de 

Biotecnologia de Plantas da Beira Interior. Tem 25 artigos publicados e submetidos a 

revistas com sistemas de refere, 17 artigos publicados em atas de encontros técnico-

científicos e 80 sumários publicados em atas de encontros técnico-científicos. Integrou 

vários projetos de investigação nacionais e internacionais.

Atualmente é membro do Conselho Pedagógico da ESACB.

Ofélia Serralha dos Anjos

Ofélia Anjos tem licenciatura em Engenharia Florestal – ramo Tecnologia Florestal (1991) 

pelo Instituto Superior de Agronomia (ISA/UTL), mestrado em Ciência e Tecnologia do 

Papel e Produtos Florestais (1993) pela Universidade da Beira Interior e Universidade 

de Aveiro e doutoramento em Engenharia dos Materiais (2002) pelo Instituto Superior 

Técnico (IST/UTL). É Professor Adjunto de nomeação definitiva desde 1997. É membro 

integrado do Centro de Estudos Florestais (CEF), com classificação de excelente, 

pertencendo ao grupo de investigação ForTec: Produtos Florestais e Biorrefinarias. Foi 

coordenador principal de 1 projeto nacional financiado pelo Plano Apícola Nacional, 

coordenador e membro da Equipa do IPCB/ESA de vários projetos. Atualmente é 

Líder do grupo do Pólen da International honey commission. Nestes anos de trabalho 

contribuiu para a elaboração de 83 artigos (53 em revistas JCR), 1 livro internacional 

como editora sobre cortiça, 8 capítulos de livros, apresentou 35 comunicações orais por 

convite e apresentou 203 trabalhos em conferências internacionais e nacionais (110 

comunicações orais).
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Na sua atividade de docente tem colaborado em Cursos da área científica de Engenharia 

Florestal e Engenharia Alimentar. Orientador de 122 teses de licenciatura, 21 teses 

de mestrado e atualmente têm uma coorientação de Doutoramento. Desempenhou 

atividades em cargos institucionais, tendo sido eleito para diferentes órgãos consultivos 

e de gestão do IPCB/ESA.

A sua área de investigação tem sido centrada na tecnologia industrial nomeadamente 

tecnologia florestal e tecnologia alimentar (envelhecimento de aguardentes com madeira, 

e produtos da colmeia). O trabalho em diferentes áreas tem sido, no entanto, efetuado 

numa perspetiva integrada e multiunidade curricular. No que se refere a metodologias de 

análise, tem-se focado sobretudo em técnicas de espectroscopia (FTIR, NIR e RAMAN) 

em várias matrizes.

Nuno Cláudio da Rocha Meses Pedro

Nuno Rocha Pedro é licenciado em Eng.ª Florestal pela UTAD (1996), Mestre em Gestão 

de Recursos Naturais pela mesma instituição (2003) e Doutorado em Química pela UBI 

(2013). É docente do IPCB desde 2001. Os seus trabalhos de mestrado e doutoramento 

focalizaram-se respetivamente nas áreas da gestão e da conversão da biomassa em 

energia. A sua produção científica nestas áreas conta com um total de 21 publicações 

entre capítulos de livro, artigos em revistas com revisão por pares e resumos em atas de 

congressos. Em 2006 foi coordenador da equipa responsável pela elaboração do Anexo 

III “Sustentabilidade do recurso florestal” no âmbito dos concursos para construção de 

centrais de biomassa para diversos grupos empresariais. Como docente é responsável, 

desde 2011, pela lecionação da unidade curricular de Energia da Biomassa ao curso 

de licenciatura em Eng.ª das Energias Renováveis, tendo orientado, desde 2015, nove 

relatórios de estágio na área da gestão e conversão de biomassa em energia. Ao nível 

dos mestrados foi responsável pela lecionação das unidades curriculares de Gestão 

de Biomassa Florestal, Aproveitamento e Gestão de Resíduos Florestais e Cartografia 

Digital. É membro desde 2013 da equipa de Ecointegrity do CITAB. Desde 2017 participa 

no Projeto CLIMRisks – Medidas de adaptação às alterações climáticas na gestão dos 

riscos naturais e ambientais, na equipa responsável pela avaliação do risco de incêndio.

Luís Cláudio de Brito Brandão Guerreiro Quinta-Nova

É Professor Adjunto na ESA/IPCB. Licenciado em Engenharia Biofísica (1992), mestre 

em Ordenamento do Território e Planeamento Ambiental (1995), e doutorado em 

Ciências do Ambiente (2002). A sua atividade científica inclui áreas como a utilização de 

 36



ferramentas de análise multicritério no planeamento e gestão de espaços agroflorestais 

e áreas naturais, avaliação do potencial ecológico de espécies vegetais, bem como 

o estudo dos efeitos das alterações climáticas na distribuição de espécies de plantas 

e habitats. Participou em 9 projetos de investigação nacionais e internacionais, 

colaborando atualmente em dois projetos. Integrou e coordenou equipas responsáveis 

pela elaboração de planos de ordenamento e estudos de impacte ambiental. Possui, 

ainda, conhecimentos avançados de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e de 

Ecologia Vegetal, sendo Especialista em SIG pela Ordem dos Engenheiros. Conta com 

7 capítulos em livros e 36 artigos publicados e submetidos em revistas científicas e atas 

de encontros técnico-científicos e 85 resumos publicados em atas de encontros técnico-

científicos.

Teresa Paula Costa Azinheira Oliveira

É Professora Associada com Agregação em Matemática-Estatística no Departamento 

de Ciências e Tecnologia da Universidade Aberta (UAb), Portugal, www.uab.pt, 

lecionando em cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento, na modalidade 

de ensino totalmente online. Coordenou o Mestrado em Bioestatística e Biometria 

durante 4 Edições. É atualmente Diretora do Departamento de Ciências e Tecnologia 

da Universidade Aberta. É Doutorada em Estatística e Investigação Operacional – 

Estatística Experimental e Análise de Dados (Universidade de Lisboa-2000), Mestre 

em Estatística e Investigação Operacional (Faculdade de Ciências, Universidade de 

Lisboa-1994), e licenciada em Matemáticas Aplicadas (UAL – Universidade Autónoma 

de Lisboa). Os seus interesses de investigação incidem nas áreas do Planeamento de 

Experiências, Controle Estatístico da Qualidade, Análise do Risco e Avaliação do Risco, 

Modelação Estatística, Estatística Computacional, Análise de Dados e Metodologias de 

e-Learning com foco em ferramentas matemáticas e estatísticas. Publicou vários artigos 

em revistas internacionais com arbitragem, capítulos de livros e artigos em atas de 

conferências, bem como um livro sobre “Estatística Aplicada” editado pela Universidade 

Aberta. Foi Coeditora de volumes da Springer, Shaker Verlag, ISAST International, bem 

como de um número especial do REVSTAT Journal. Orientou (2) e coorientou (1) teses 

de doutoramento e dissertações de mestrado (mais de 30), na UAb e também na FCT 

– Nova Universidade de Lisboa e UNED – Espanha. Organizou e coorganizou várias 

Conferências Internacionais de Estatística, Matemática e Computação (12.ª Edição –

Novembro de 2018), bem como o Workshop Português-Polaco sobre Biometria (6.ª 

edição – setembro 2018) e Conferências Internacionais sobre Análise de Risco (ICRA5, 
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ICRA6, ICRA7 e ICRA8). Tem integrado várias comissões científicas e comissões 

organizadores de diversas outras conferências internacionais, nas áreas da Estatística, 

Matemática, Biometria, Empreendedorismo e E-Learning. É Presidente do CRA-ISI 

(Comité de Análise de Risco do ISI-Internacional Statistical Institute), 2015-2018 e 

recentemente foi convidada para presidir a Secção Internacional de Projeto Experimental 

e Controle de Qualidade Estatístico da SMTDA. É membro integrado do CEAUL-Centro 

de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa.
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