
 

Unidades curriculares Créditos  Observações  

::::::::::::::::::1º SEMESTRE:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: 

Seminários de Integração 2 Obrigatória 

Modelação Hidrológica 5 Obrigatória 

Economia da Água 5 Obrigatória 

Avaliação da Qualidade da Água 5 Obrigatória 

Sistemas de Informação e Apoio à Decisão 5 Obrigatória 

Hidráulica Fluvial e Aproveitamentos Hidráulicos 5 Obrigatória 

Direito e Política da Água 3 Obrigatória 

::::::::::::::::::2º SEMESTRE:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: 

Gestão de Recursos Hídricos 5 Obrigatória 

Hidráulica Urbana 5 Obrigatória 

Hidrogeologia 5 Obrigatória 

Modelação da Qualidade de Águas Interiores 5 Obrigatória 

Processos Estuarinos e Costeiros 5 Obrigatória 

Estruturas Hidráulicas 5 Optativa 

Avaliação de Impactes Ambientais 5 Optativa 

Gestão do Ambiente 5 Optativa 

Análise de Risco Ambiental 5 Optativa 

::::::::::::::::::3º SEMESTRE:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: 

Sistemas de Tratamento de Águas e Efluentes 5 Obrigatória 

Sustentabilidade do Uso da Água 3 Obrigatória 

Avaliação e Gestão de Projecto 2 Obrigatória 

Ecohidráulica 4 Obrigatória 

Introdução à Investigação 12 Obrigatória  

Projecto de Hidráulica Urbana 4 Optativa 

Métodos Interactivos de Participação e Decisão 4 Optativa  

Gestão Integrada de Zonas Costeiras 4 Optativa 

::::::::::::::::::4º SEMESTRE:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: 

Dissertação  30 Obrigatória  



Descrição das unidades curriculareas 
MEGA 2009/2010 

Seminários de 
Integração 

Seminários introdutórios ao curso. A definição dos temas dos 
seminários deverá ser realizada em função dos conhecimentos 
de base dos alunos, numa perspectiva de homogeneização do 
grupo. Realização de trabalhos, numa base tutorial, cujos temas 
serão definidos em função dos próprios temas dos seminários; os 
trabalhos poderão ser de grupo. 

Modelação Hidrológica Ciclo global da água. Climatologia global e climatologia regional. 
Modelos climáticos. Variáveis hidrológicas e redes de 
monitorização. Escalas temporais dos processos hidrológicos. 
Técnicas de análise de dados. Preenchimento de falhas. 
Interpolação espacial e temporal. Modelação hidrológica para 
diferentes escalas de tempo e de espaço. Análise estatística e 
processos estocásticos. Estimativa da magnitude e frequência de 
eventos extremos. Processos de modelação do escoamento de 
superfície. Alterações, por causas naturais e antropogénicas, nos 
processos hidrológicos. 

Economia da Água  A Economia e o Ambiente: sistema económico; ciência 
económica; relações sistema económico-sistema ambiental. 
Introdução à microeconomia e mercado da água: 
comportamento do consumidor e curva da procura; elasticidade 
procura-preço; comportamento do produtor e curva da oferta; 
estrutura de custos no sector da água; mercados de bens e 
serviços; mercado da água. Concorrência perfeita, monopólios 
(naturais) e oligopólios. Abordagem económica na política da 
água: externalidade negativa e escassez; nível eficiente de 
controlo de poluição; formação do preço eficiente da água; 
necessidade de intervenção nos mercados; abordagem dos 
direitos de propriedade; análise custo-eficácia. Instrumentos de 
política de ambiente e de gestão da água. Sistemas tarifários. 
Regulação do sector de águas e resíduos. Abordagens 
institucionais: modelos públicos, privados e parcerias público-
privadas. 

Avaliação da 
Qualidade da Água 

Legislação; definição; caracterização da qualidade da água. 
Monitorização: redes e programas; custos; automação. Técnicas 
de laboratório na avaliação da qualidade da água: 
processamento e análise de resultados. Indicadores ecológicos. 
Impactes das actividades antropogénicas: poluição tópica e 
poluição difusa. Nutrientes: produtividade e eutrofização. Metais, 
substâncias perigosas. Poluição térmica, radioactiva e 
atmosférica. Metodologias de recuperação. 

Sistemas de 
Informação e de Apoio 
à Decisão  

Sistemas de informação e sistemas de informação geográfica. 
Detecção remota; processamento de imagens de satélite; radar. 
Modelação avançada em ambiente: métodos numéricos; 
métodos estatísticos; estimação de parâmetros; métodos de 
verificação de modelos. Implementação de modelos com GRIDs. 
Métodos de visualização interactiva: visualização em plataformas 
múltiplas; representações tridimensionais; modelação; 
animação; realidade virtual e aumentada; interfaces 
multimodais.  



Hidráulica Fluvial e 
Aproveitamentos 
Hidráulicos 

Complementos de Hidráulica dos Escoamentos com Superfície 
Livre. Propriedades físicas dos sedimentos. Erosão hídrica. 
Correcção torrencial. Transporte sólido. Sedimentação em 
albufeiras. Morfologia fluvial. Resistência ao escoamento em 
fundos móveis. Regularização/ renaturalização e ordenamento 
hidráulico de leitos aluvionares. Estabilidade de canais. Estudo 
das Cheias. Estruturas de Controlo de Cheias. Tomadas de Água. 
Erosões localizadas. Aproveitamentos hidráulicos: concepção, 
dimensionamento e regras de operação. Efeitos ambientais dos 
aproveitamentos hidráulicos; processos de recuperação. 

Direito e Política da 
Água  

Matriz histórica da política da água. Princípios fundamentais. 
Actores. Governação: legitimação do poder; separação de 
poderes; processo legislativo; instituições políticas nacionais, 
comunitárias e internacionais; as instituições do ambiente. 
Introdução ao Direito. Direito da Água: a Água na Constituição 
da República Portuguesa e nos tratados da UE; legislação 
fundamental; principal legislação sectorial; introdução ao direito 
internacional da água. Contencioso judicial no direito da Água: 
instrumentos, processos, produção da prova, jurisprudência 

Gestão de Recursos 
Hídricos  

Introdução, conceitos base e princípios gerais. Perspectiva 
histórica. Escalas de tempo e de espaço no processo de 
planeamento e gestão de recursos hídricos. Caracterização dos 
usos da água: abastecimento público, abastecimento industrial, 
irrigação, produção de energia, recreio, rejeição de efluentes, 
manutenção da qualidade ecológica, navegação. Caracterização 
das disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas de uma 
bacia hidrográfica. Noções fundamentais da operação de 
sistemas de recursos hídricos. Avaliação do desempenho de 
sistemas de recursos hídricos. Modelos de planeamento e de 
gestão. Técnicas de simulação e de optimização. Análise de 
sensibilidade e de incerteza. 

Hidráulica Urbana  O ciclo de utilização da água: sistemas de abastecimento de 
água e de drenagem de águas residuais; drenagem urbana de 
águas pluviais. Perspectiva conceptual e descritiva de todos os 
seus componentes e das suas interacções, induzindo o 
comportamento de sistema global. Bases de estimativa de 
solicitações aos sistemas: populações; indústrias; perdas e 
infiltrações; precipitação e escoamento; caudais especiais, 
médios e extremos. Regulamentação e normalização. Captação 
subterrânea e superficial. Adução e armazenamento de água. 
Modelação hidráulica clássica dos sistemas complexos de 
condutas em pressão. Estudo do combate a incêndios. Redes 
interiores de abastecimento a edifícios.Sistemas elevatórios de 
água potável. História, classificação e concepção dos sistemas de 
drenagem de águas residuais e de águas pluviais e sua 
interacção. Modelação das entradas e saídas de caudal em redes 
separativas pluviais ou unitárias (descarregadores de 
tempestade; sarjetas). Autolimpeza e transporte de sólidos. 
Origem, acção e controlo do sulfureto de hidrogénio. Sifões 
invertidos. Retenção de volumes pluviais em lagoas como 
método de controlo de cheias urbanas. Resistência mecânica de 
tubagens. Redes de drenagem predial. Sistemas elevatórios de 
águas residuais. 



Hidrogeologia Água na formação da terra. Água subterrânea no ciclo 
hidrológico. Distribuição da água no planeta. Classificação dos 
aquíferos. Produtividade dos aquíferos. Parâmetros 
característicos dos aquíferos. Escoamento em meios porosos e 
fracturados, em regime permanente e em regime variável. 
Avaliação da recarga. Geoquímica/Qualidade das águas 
subterrâneas. Modelação matemática. Impactos ambientais da 
exploração de aquíferos nas vertentes quantitativa e qualitativa. 
Vulnerabilidade dos aquíferos. Protecção das águas 
subterrâneas. Recuperação de aquíferos contaminados. 

Modelação da 
Qualidade de Águas 
Interiores 

Simulação hidrodinâmica de rios e albufeiras. Avaliação de 
cargas poluentes tópicas e difusas. Simulação da qualidade da 
água de rios e albufeiras. Modelação de bacias hidrográficas. 
Aplicações: rios, albufeiras, bacias hidrográficas. Casos de 
estudo. Elaboração de projecto. 

Processos Estuarinos e 
Costeiros  

Introdução aos diversos aspectos dos mares costeiros, 
plataforma continental e estuários. Estudo dos processos 
associados aos ecossistemas marinhos. Interacções físicas. 
Hidrodinâmica. Carbono, oxigénio e nutrientes. Plâncton e 
produção primária. Cadeias tróficas. Sistema bêntico. Problemas 
práticos: (i) Aquacultura e pescas; (ii) Poluição do mar e 
emissários submarinos. Casos de estudo. 

Estruturas Hidráulicas Complementos de hidráulica dos escoamentos em pressão e com 
superfície livre. Escoamento por descarregadores e por orifícios. 
Estruturas de dissipação de energia. Escoamento em canais: 
dimensionamento hidráulico; perfis hidráulicos; controlo do 
escoamento, (por montante, por jusante, dinâmico). Choque 
hidráulico: dispositivos de protecção. Cavitação: protecções; 
dispositivos de arejamento. Estruturas de Drenagem - 
Aquedutos: critérios de dimensionamento hidráulico. 

Avaliação de Impactes 
Ambientais  

Introdução à AIA: conceitos, princípios, objectivos, actores, 
impactes por actividade. Ética profissional e Engenharia do 
Ambiente. Processos de AIA: faseamento e metodologia; casos-
estudo. Participação pública: modos e técnicas de participação. 
Enquadramento legal: direito internacional, europeu e nacional. 
Métodos em AIA: definição do âmbito; impactes cumulativos; 
selecção de métodos de previsão, mitigação e compensação; 
agregação de dados; avaliação. Análise de risco: introdução à 
análise de riscos; técnicas de análise de riscos; segurança 
industrial. Aspectos organizativos: apreciação de estudos; 
organização de equipas e termos de referência; documentos do 
processo.  

Gestão do Ambiente  Introdução à gestão ambiental integrada. Princípios de gestão do 
ambiente: princípio da precaução, do utilizador/poluidor-
pagador, da responsabilidade, da não-degradação, da gestão 
adaptativa. Sustentabilidade: capital natural, manufacturado e 
humano; sustentabilidade forte vs. fraca; implicações para a 
gestão do capital natural. Avaliação da sustentabilidade: 
indicadores biofísicos. Objectivos de sustentabilidade: 
dissociação absoluta e relativa, factor 4 e factor 10. Avaliação 
ambiental integrada: tipos de indicadores utilizados; modelo 
DPSIR. Reporte de informação em gestão do ambiente: 
Relatórios de Estado do Ambiente. Cenários em estudos 
ambientais. Definição de prioridades e metas de gestão do 
ambiente. Instrumentos e medidas de intervenção. Sistemas de 
gestão ambiental -  norma ISO 14001 e regulamento EMAS. 
Auditorias ambientais – tipos de auditorias; metodologia geral. 



Análise de ciclo de vida de produtos: definição do âmbito e 
objectivos da análise, análise de inventário - afectação de cargas 
em cadeias com co-produção e reciclagem, avaliação de 
impactes em AV, interpretação de resultados da análise. 
Rotulagem ecológica de produtos. 

Análise do Risco 
Ambiental  

Diagnóstico e conhecimento do comportamento dos principais 
agentes de stress em sistemas aquáticos, enquanto parte 
integrante de metodologias de avaliação da qualidade ambiental, 
da análise de risco ecológico e humano e da gestão ambiental. 
Conceito de qualidade ecológica aplicado a sistemas aquáticos. A 
química e a biologia como instrumentos na avaliação de risco 
ecológico. Poluentes não conservativos e conservativos. Rotas de 
entrada e processos internos. Biodisponibilidade de 
contaminantes. Ecotoxicologia. Caracterização da exposição e 
efeitos ecológicos. Aplicabilidade e relevância dos biotestes. 
Relações in vivo – in vitro. Respostas e modos de acção. 
Estratégias de avaliação da exposição. Bioacumulação. QSAR e 
Risco. Técnicas biométricas e valores limite. Testes 
normalizados. Metodologias de Evidência Ponderada na avaliação 
de qualidade de sistemas aquáticos. Critérios de qualidade de 
água e sedimentos. Valores guia de qualidade. Indicadores e 
índices de qualidade de sistemas aquáticos. Modelos conceptuais. 

Sistemas de 
Tratamento de Águas 
e Efluentes  

Tratamento de águas para consumo humano com base nos 
principais tipos de origem (águas subterrâneas e superficiais). 
Concepção e dimensionamento dos respectivos sistemas de 
tratamento. Aspectos fundamentais da concepção de sistemas de 
tratamento de águas de processo para a indústria. Concepção 
geral de sistemas de tratamento de águas residuais. 
Dimensionamento de sistemas de tratamento de águas 
residuais: preliminar, primário, secundário, terciário. Tratamento 
de lamas. Modelação de sistemas de tratamento. Sistemas de 
tratamento individuais. Sistemas de tratamento de águas 
residuais industriais. 

Sustentabilidade do 
Uso da Água 

Novos desafios na gestão dos recursos hídricos. Stress hídrico: 
situação actual à escala global, regional e local e sua provável 
evolução. Impactos das alterações climáticas nos recursos 
hídricos. Aumento das necessidades de água nos vários sectores. 
Uso racional, equitativo e eficiente da água. Aproveitamento de 
origens de água não tradicionais: dessalinização e reutilização da 
água. Água e energia. Gestão de bacias partilhadas. Gestão da 
água no mundo desenvolvido e no mundo em vias de 
desenvolvimento. Água virtual. Governância da água. 

Avaliação e Gestão de 
Projecto 

Avaliação e decisão de investimento e financiamento de 
projectos: definição e classificação de investimentos. Fases de 
um projecto. Critérios de avaliação/selecção: VAL, TIR, período 
de recuperação do capital. Princípios de gestão de projectos. 
Elaboração de cronogramas. Planeamento financeiro. Modelos 



PERT (Path Evaluation Review Technique) e CPM (Critical Path 
Method). Avaliação económica de projectos. 

Ecohidráulica Estrutura abiótica e biológica dos ecossistemas fluviais e de 
albufeiras. Processos ecológicos e funcionais dos ecossistemas 
aquáticos. Interacção do regime de escoamento, transporte 
sólido e da qualidade da água no biota. Modelação biológica de 
meios fluviais. Impactos determinados pelos aproveitamentos 
hidráulicos nos ecossistemas aquáticos. Casos de estudo. 
Caudais ecológicos: regime e métodos de determinação. 
Sustentabilidade do habitat fluvial. Gestão sustentável de 
aproveitamentos hidráulicos de fins múltiplos. Sistemas 
albufeira/rio. Protecção dos ecossistemas e renaturalização dos 
cursos de água. Políticas e instrumentos de gestão. 

Introdução à 
investigação 

Investigação, pesquisa bibliográfica, definição do estado actual 
dos conhecimentos e das aplicações. Desenvolvimento do Plano 
de Dissertação de Mestrado, numa base tutorial. 

Projecto de Hidráulica 
Urbana 

Complementos teóricos de Hidráulica Urbana. Modelação 
matemática dos sistemas complexos de condutas em pressão e 
de colectores em escoamento com superfície livre. Simulação 
pontual ou estendida no tempo. Optimização de redes novas ou 
em processo de ampliação. Monitorização e calibração de 
modelos de simulação. Gestão. Gestão em tempo real. 
Telegestão. Análise da qualidade da água distribuída através de 
simulação.  
Controlo dos descarregadores de tempestade de redes urbanas 
como forma de controlo da qualidade da água nos meios hídricos 
receptores. A associação dos modelos hidráulicos com os 
sistemas de informação geográfica. Reabilitação e ampliação de 
sistemas existentes.  
Elaboração e utilização de cadastro. Recolha de dados e 
preparação de um modelo. Monitorização e calibração. Utilização 
de software para resolver problemas correntes. Concepção de 
planos directores de abastecimento de água e de drenagem 
como ferramenta base de gestão racional. Constituição e 
apresentação de um projecto. Definição de critérios de 
concepção e de dimensionamento. Elaboração do projecto de um 
sistema parcial de abastecimento de água e de drenagem de 
águas residuais comunitárias e pluviais de um aglomerado 
português, com base em cartografia fornecida. 

Métodos Interactivos 
de Participação e 
Decisão  

Processo de decisão. A legitimidade da decisão e vários tipos de 
poder. A evolução da sociedade e novas formas de cidadania. Da 
democracia representativa à deliberativa. As estruturas formais e 
informais e as novas formas de governância. O papel da 
informação. A informação factual e a socialmente construída. 
Informação e conhecimento. Tipos de problemas. Os problemas 
complexos. Tendências recentes dos contextos de participação. 
Necessidades de comunicação. A linguagem como veículo e 
barreira à comunicação. Processos e dinâmicas de grupo. 
Metodologias interactivas para a resolução colaborativa de 
problemas. O modelo de interacção. A separação do poder do 
processo. Métodos de participação. Estruturação do processo 
participativo. Os fóruns de discussão, as arenas de decisão e os 
tribunais de arbitragem. Análise dos processos de decisão. 
Exigências enfrentadas pelos especialistas nos novos contextos. 



 

 

Métodos Interactivos 
de Participação e 
Decisão  

Processo de decisão. A legitimidade da decisão e vários tipos de 
poder. A evolução da sociedade e novas formas de cidadania. Da 
democracia representativa à deliberativa. As estruturas formais e 
informais e as novas formas de governância. O papel da 
informação. A informação factual e a socialmente construída. 
Informação e conhecimento. Tipos de problemas. Os problemas 
complexos. Tendências recentes dos contextos de participação. 
Necessidades de comunicação. A linguagem como veículo e 
barreira à comunicação. Processos e dinâmicas de grupo. 
Metodologias interactivas para a resolução colaborativa de 
problemas. O modelo de interacção. A separação do poder do 
processo. Métodos de participação. Estruturação do processo 
participativo. Os fóruns de discussão, as arenas de decisão e os 
tribunais de arbitragem. Análise dos processos de decisão. 
Exigências enfrentadas pelos especialistas nos novos contextos. 
Dilemas profissionais. 

Gestão Integrada de 
Zonas Costeiras  

Principais conceitos, ferramentas e sua aplicação na gestão 
integrada de zonas costeiras. Enquadramento geral do problema 
e meios hídricos relevantes. Substâncias de interesse, rotas de 
entrada. Compatibilização de usos. Quadro legal na União 
Europeia (UWWTD, Nitratos, Habitats, DQA, Meio Marinho e 
outras directivas) e EUA (Clean Water Act etc). Tipologia e 
classificação de sistemas. Condições de referência, sistemas 
fortemente modificados ou artificiais, monitorização. 
Planeamento, simulação de ecossistemas aquáticos, com 
destaque para os sistemas estuarinos e costeiros, modelos 
simples de gestão, problemas de escala, integração à escala da 
bacia. Casos de estudo. Desenvolvimento de modelos em regime 
tutorial, estudo da parametrização e implementação, e discussão 
de resultados. 


