
UC OPTATIVAS 

PERFIL PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTE 

 

Qualidade do Ambiente Construído 

 Identificar e discutir a problemática e as abordagens disponíveis associados à qualidade do 
ambiente construído. 

 Identificar, discutir e aplicar os modelos e técnicas de análise das componentes da qualidade 
do espaço urbano, nomeadamente os que se referem à acessibilidade/mobilidade, ao ruído, à 
poluição atmosférica, à luminosidade e ao desenho urbanístico e arquitetónico. 

 Conceptualizar e desenvolver modelos e programas de avaliação da qualidade de vida nas 

áreas urbanas. 
 Avaliar impactos de intervenções no espaço urbano e conceber soluções para a despectiva 

mitigação. 
 Identificar e discutir a problemática e as abordagens disponíveis associados à qualidade do 

ambiente construído. 

Sistemas Espaciais de Apoio à Decisão 

 Identificar e discutir as abordagens disponíveis para o apoio à tomada de decisão, 

designadamente as que incluem a componente espacial e que se adaptam a problemas 
semiestruturados. 

 Identificar, discutir e aplicar tecnologias espaciais, nomeadamente as que estão associadas 

aos Sistemas de Informação Geográfica. 
 Selecionar e aplicar metodologias de avaliação/seleção baseadas em análise multicritério. 
 Conceber e implementar modelos de base espacial em ambiente SIG para a resolução de 

problemas de ordenamento do território e de planeamento de infraestruturas. 

Complementos de Planeamento Regional e Urbano 

 Identificar e discutir as problemáticas emergentes associadas ao Planeamento Regional e 

Urbano, nomeadamente no espaço europeu. 
 Conceber abordagens metodológicas, modelos, técnicas e aplicações adaptadas às 

problemáticas emergentes. 
 Desenvolver projetos de planeamento em áreas emergentes e, preferencialmente, em contexto 

internacional. 
 Desenvolver trabalho de análise e síntese em equipa e em contexto multicultural. 

Projecto e Gestão de Sinalização e Equipamentos de Segurança Rodoviária 

 Definir a área adjacente à faixa de rodagem, definir os critérios de intervenção e o equipamento 
de retenção 

 Definir os princípios fundamentais de sinalização, vertical e horizontal, os compromissos 
regulamentares, os critérios de dimensionamento, as condicionantes de colocação, a 
visibilidade; avaliando as condições de segurança na ótica do utilizador 

 Definir as marcas rodoviárias, a normalização e princípios de aplicação; os dispositivos 
retrofletores complementares 



 Analisar um sistema de gestão da segurança rodoviária em meio urbano 

Projecto e Construção de Vias Urbanas 

 Descrever as principais condicionantes do traçado de vias urbanas, quanto ao tráfego e aos 

peões 
 Desenvolver o traçado de vias urbanas e o projeto de cruzamentos e de rotundas 
 Dimensionar as infra-estruturas da rede viária urbana e a rede municipal de baixo volume de 

tráfego 
 Desenvolver o sistema de apoio à gestão da rede urbana e da rede municipal. 

Projecto e Construção de Vias Ferroviárias 

 Definir as solicitações atuantes e o estado de tensão-deformação instalado na infraestrutura 

suporte. 
 Descrever os materiais das camadas da infraestrutura suporte, explicar as suas funções, 

descrever a sua constituição e as suas principais características 
 Definir as principais fases de construção da infraestrutura ferroviárias e os principais 

parâmetros de controlo de qualidade 
 Descrever as principais fases de cálculo e de operação de um método analítico de 

dimensionamento da infraestrutura, realizando o respetivo dimensionamento 
 Identificar e descrever as principais patologias da infraestrutura e os métodos e equipamentos 

de observação 

Planeamento e Gestão de Recursos Hídricos 

 Caracterizar os sistemas hídricos naturais, identificar os problemas derivados da utilização da 

água e discutir os princípios e diretrizes das políticas de gestão da água, incluindo a legislação 
aplicável; 

 Dominar os fundamentos da modelação hidrológica e os princípios dos modelos de gestão da 
água; 

 Aplicar ferramentas informáticas de simulação hidrológica e de gestão da qualidade da água 
nas bacias hidrográficas; 

 Avaliar criticamente resultados de investigações no domínio da gestão destes sistemas. 

Gestão Patrimonial de Infra-estruturas de Saneamento Básico 

 Descrever os princípios de gestão eficiente dos sistemas infraestruturais de saneamento 

básico; 
 Identificar, formular e analisar custos e benefícios da operação de sistemas urbanos; 
 Aplicar modelos de análise de ciclos de vida das componentes dos sistemas urbanos e da sua 

reabilitação; 
 Aplicar modelos de simulação dos sistemas de abastecimento de água e de drenagem de 

águas residuais como ferramentas de gestão; 
 Avaliar criticamente resultados de investigação no domínio da gestão de sistemas urbanos. 

 


