
PÓS-GRADUAÇÃO  

PROTEÇÃO  
COSTEIRA E FLUVIAL  
INFRAESTRUTURAS  
Departamento de Engenharia Civil 

CANDIDATURAS 

As candidaturas estão abertas no Instituto Superior 
de Engenharia da Universidade do Algarve até 9 de 
janeiro de 2017. 

 

REGIME PÓS-LABORAL 

Início: fevereiro 2017 

Horário: Sextas à noite e Sábados 

Contactos 

Universidade do Algarve 

Instituto Superior de Engenharia 

Departamento de Engenharia Civil 

 

Campus da Penha  

8005-139 Faro - Portugal 

Telefone +351 289 800 165 

isedec@ualg.pt 

http://ise.ualg.pt 

CONDIÇÕES DE ACESSO E INGRESSO 

a) Titulares de grau de licenciado ou mestre em 
engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia do 
ambiente, geologia de engenharia, engenharia 
geográfica, oceanografia ou em áreas afins, ou 
equivalente legal. 

b) Titulares de um grau académico superior 
estrangeiro em engenharia civil, engenharia mecânica, 
engenharia do ambiente, geologia de engenharia, 
engenharia geográfica, oceanografia ou em áreas afins, 
conferido na sequência de um primeiro ciclo de 
estudos organizado de acordo com os princípios do 
Processo de Bolonha por um estado aderente a este 
Processo. 

c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro 
que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos 
do grau de licenciado pelo Conselho Técnico-Científico 
do ISE-UAlg. 

d) Detentores de um currículo escolar, científico ou 
profissional, que seja reconhecido como atestando 
capacidade para a realização deste ciclo de estudos 
pelo Conselho Técnico-Científico do ISE-UAlg. 

O reconhecimento a que se referem as alíneas c) e d) 
tem como efeito apenas o acesso ao curso de pós-
graduação não conferindo, ao seu titular, a 
equivalência ou reconhecimento do grau de licenciado. 



JUSTIFICAÇÃO 

As principais cidades e atividades económicas localizam-se 

em zonas costeiras ou fluviais, pelo que as questões 

decorrentes da dinâmica costeira e fluvial têm implicações 

ao nível ambiental, económico e social. 

Os principais fatores relacionados com a erosão costeira são 

a elevação do nível médio das águas do mar, a diminuição da 

quantidade de sedimentos fornecidos ao litoral, a 

degradação das estruturas naturais de proteção  e o impacto 

de obras de defesa costeira. 

As zonas costeiras e fluviais muitas vezes também estão 

vulneráveis a inundações de origem fluvial devido a 

precipitações intensas ou de origem marítima devido à 

agitação marítima, baixas pressões atmosféricas ou 

tsunamis.   

As infraestruturas expostas à ação das ondas e/ou correntes 

como as infraestruturas de proteção costeira, infraestruturas 

portuárias ou pontes necessitam de monitorização e 

manutenção permanente ao nível da própria infraestrutura e 

também ao nível dos impactes no meio envolvente. 

No Algarve a agitação marítima e as correntes são 

relativamente pouco energéticas, mas os perfis de praia de 

areia fina e as arribas em formações de arenitos são muito 

sensíveis aos fenómenos erosivos.  

Estas questões assumem uma importância extrema no 

contexto do Algarve onde as praias e de uma forma geral 

todo o litoral são os principais fatores de atração turística. 

DIREÇÃO: 

Prof. Doutor Rui Lança / Profª Doutora Elisa Silva  

rlanca@ualg.pt / esilva@ualg.pt  

ÁREA CIENTÍFICA DA PÓS-GRADUAÇÃO: 

Hidráulica / Geotecnia / Ambiente 

DURAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO: 

Um semestre (a decorrer no segundo semestre do ano letivo) 

UNIDADES CURRICULARES: 

Hidráulica costeira e fluvial (6 ECTS) 

Obras portuárias e de proteção costeira (6 ECTS) 

Morfodinâmica das arribas costeiras e fatores de risco (6 ECTS) 

Modelação de cheias fluviais e marítimas (6 ECTS) 

Monitorização costeira e fluvial (6 ECTS) 

Nota:  O curso tem a duração de 15 semanas, num total de 10 
horas de contacto por semana, em regime pós-laboral. 

Objetivos gerais da Pós-Graduação: 

O objetivo do curso consiste na atribuição de uma 

especialização de natureza profissional, que dê resposta aos 

desafios inerentes às questões relacionadas com a orla 

costeira e fluvial, assim como as associadas à implantação e 

ampliação e manutenção de infraestruturas costeiras e 

fluviais existentes, caracterizando os seus efeitos no meio 

ambiente. Este curso detém uma visão integradora, um 

enfoque prático e, simultaneamente, assenta numa sólida 

formação teórica nas áreas da Hidráulica, Geotecnia e 

Ambiente. Pretende-se garantir um enfoque na análise e 

caracterização de fenómenos atmosféricos, escoamentos, 

ondas, transporte de sedimentos, propriedades da coluna 

de água e biodiversidade, dinâmica fluvial e litoral, 

mitigação de inundações fluviais e marítimas, obras 

portuárias e marinas, obras de proteção da linha de costa e 

de margens de rios, dragagens de barras e canais de 

navegação, recarga artificial de praias.  



DELMINDA MOURA 

Delminda Moura é Professora na Universidade 
do Algarve e investigadora do Centro de In-
vestigação Marinha e Ambiental (CIMA). A 
sua atividade docente e de investigação inse-
re-se no campo temático da geomorfologia 
com particular ênfase nos processos morfodi-
nâmicos costeiros e na evolução das zonas 

estuarinas forçadas pela variação do nível médio do mar.  Até ao 
momento, coordenou vários projetos de investigação, orientou 
diversas teses de mestrado e doutoramento e esteve envolvida 
em diversos projetos pedagógicos. Como resultado da sua inves-
tigação publicou 40 artigos científicos em revistas de circulação 
internacional e mais de uma centena de trabalhos em atas de 
congressos internacionais e nacionais.  

FLÁVIO MARTINS 

Flávio Martins é Professor Coordenador da Uni-
versidade do Algarve. Desenvolve trabalho de 
investigação e de consultoria em hidrodinâmica, 
qualidade da água e ecologia. Os domínios de 
estudo são águas costeiras e estuarinas, águas 
interiores, lagos e albufeiras. O foco do seu tra-
balho é em modelação matemática dos processos 

físicos e biológicos.  

RUI LANÇA 

Rui Lança é Professor Adjunto na Universidade 
do Algarve. É licenciado e doutorado em Enge-
nharia Civil e a atividade docente e de investi-
gação centra-se nos domínios da hidrologia e 
hidráulica, nomeadamente na modelação de 
cheias de origem fluvial, transporte de sedi-
mentos, dinâmica fluvial e caracterização de 

fenómenos de erosão localizada junto de estruturas. Até ao mo-
mento participou em diversos projetos de investigação financia-
dos e publicou cerca de 30 artigos científicos em revistas e atas 
de congressos nacionais e internacionais. 

DUARTE DUARTE 

Duarte Duarte desempenha funções de pro-
fessor na Universidade do Algarve e de inves-
tigador no Centro de Investigação Marinha e 
Ambiental (CIMA). Tem desenvolvido traba-
lhos de investigação nas áreas da hidrodrodi-
nâmica e do transporte sedimentar, bem co-
mo sobre a evolução Holocénica de sistemas 

costeiros. Tem lecionado disciplinas nas áreas da geologia mari-
nha, oceanografia e sobre os processos em sistemas costeiros. 
Tem coordenado vários projetos de investigação, participado 
em projetos pedagógicos e orientado diversas teses de mestra-
do. Tem mais de 30 publicações internacionais.  

EQUIPA DOCENTE DO CURSO  

FERNANDO MARTINS 

Fernando Martins é Professor Adjunto na Univer-
sidade do Algarve. É licenciado em Engenharia 
Geográfica e doutorado em Recursos Naturais e 
Meio Ambiente. Tem uma forte formação na área 
de Hidrografia, nomeadamente no posiciona-
mento e levantamentos hidrográficos. A ativida-
de docente e de investigação concentra-se nos 

Sistemas de Informação Geográfica, e Deteção Remota em parti-
cular na modelação geométrica 3D. Investigador do no Centro 
Investigação sobre o Espaço e Organizações (CIEO) da Universi-
dade do Algarve. Conta com uma vasta experiência na elabora-
ção e participação em projetos nacionais e internacionais.  HELENA FERNANDEZ 

Helena Fernandez é Professora Adjunta na Uni-
versidade e do Algarve. É engenheira Geógrafa, 
mestre em Georrecursos e doutorada em Re-
cursos Naturais e Meio Ambiente. Possui uma 
forte formação nas áreas da Hidrografia e da 
Estatística Espacial. Desenvolve a sua atividade 
científica em Ambiente e Recursos Naturais, 

utilizando Sistemas de Informação Geográfica e Deteção Remo-
ta. É investigadora do grupo MedSoil da Universidade de Sevilha. 
É membro colaborador do Centro Investigação sobre o Espaço e 
Organizações (CIEO) da Universidade do Algarve. Apresenta uma 
larga experiência na elaboração e participação em projetos fi-
nanciados nacionais e internacionais. 

ELISA SILVA 

Elisa Silva é licenciada em Engenharia Civil 
pelo Instituto Superior Técnico (1996), Mestre 
em Mecânica dos Solos (1998) e Doutorada 
em Engenharia Geotécnica pela Universidade 
de Sevilha (2013), é docente na Universidade 
do Algarve desde 1998. Nos últimos anos, 
tem-se dedicado ao estudo da erosão dos 

solos, suas causas e consequências, bem como à estabilização 
de taludes.   

JEAN-PIERRE GONÇALVES 

Jean-Pierre P. Gonçalves é Professor Adjunto na 
Universidade do Algarve, licenciado em enge-
nharia civil e mestre em geotecnia. Integra o 
corpo docente do núcleo de geotecnia do depar-
tamento de engenharia civil desde 1992. Tem 
ampla experiência em construção e consultoria 
técnica de barragens de aterro. Participou em 

numerosos estudos e peritagens técnicas de obras geotécnicas e 
pavimentos rodoviários. Está a desenvolver investigação no do-
mínio do comportamento mecânico e reforço de plataformas 
ferroviárias.  

MIGUEL OLIVEIRA 

Miguel Oliveira é Professor Adjunto na Univer-
sidade do Algarve. É licenciado e doutorado 
em Engenharia Civil – Construções e a ativida-
de docente e de investigação centra-se nos 
domínios dos Materiais e Tecnologias de Cons-
trução, nomeadamente no que respeita à du-
rabilidade e sustentabilidade. Tem várias pu-

blicações nas áreas identificadas. Atualmente é o Diretor do 
Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Algarve e 
responsável pelo Laboratório de Materiais de Construção.  

MANUELA M. SILVA 

Manuela M. Silva é licenciada em Biologia Ra-
mo Científico-Tecnológico (FCUP), mestre em 
Ecologia Aplicada à Qualidade da Água (FCUP) 
e doutora em Ciências e Tecnologia Ambientais 
pela Universidade do Porto. Desenvolve investi-
gação em Gestão Integrada de Recursos Hídri-
cos, Ecohidrologia e Qualidade da Água e Saú-

de Pública.  

JOSÉ VIEGAS 

José Viegas é Professor Adjunto na Universidade 
do Algarve. É licenciado em Engenharia Geológi-
ca e doutorando em Engenharia Civil. Desenvol-
ve trabalho de investigação na área de análise 
do risco geotécnico na costa rochosa alcantilada. 
Possui experiência profissional em projeto, fisca-
lização e apoio ao controlo de construção de 

aproveitamentos hidroelétricos e hidroagrícolas.  

JOSÉ JACOB 

José Jacob é Professor Auxiliar na Universidade 
do Algarve e investigador do Centro de Investi-
gação Marinha e Ambiental (CIMA). É licenciado 
em Ciências Geofísica, e tem mestrado e douto-
ramento em Engenharia do Ambiente. Tem mais 
de 20 anos de experiência de ensino e investiga-
ção em Oceanografia Física, particularmente em 

Dinâmica das Zonas Costeiras e Estuários. Participou em diversos 
projetos de investigação, tendo coordenado alguns a nível nacio-
nal. Já publicou mais de 30 artigos em revistas científicas e em 
atas de conferências.  


