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PREFÁCIO 

Nas últimas duas décadas do século passado foi dada prioridade à sociedade 
do conhecimento e do saber. 

Encontrando-se o conhecimento e o saber confinados, na maioria dos casos, 
à Universidade, não admira que tenha sido confiada a esta instituição a sua 
avaliação, a sua acreditação, a sua guarda, bem como a sua difusão. 

Competia à Universidade, também, avaliar e acreditar os agentes ou 
os operadores, internos ou externos, capacitados para a manipulação 
do conhecimento e do saber, tendo sido por ela adoptados vários graus 
académicos, hierarquizados, que garantiam essa capacitação, a vários níveis 
do conhecimento. As novas tecnologias da informação vieram democratizar o 
acesso ao conhecimento e ao saber, retirando à Universidade o monopólio da 
sua guarda e da sua difusão, dispersando e volatizando a responsabilidade da 
sua avaliação e acreditação. 

A mobilidade vertical (progressão entre graus de conhecimento) e horizontal 
progressão entre funções eram quase inexistentes, fruto da institucionalização 
da formação (académica ou profissional), e a autoformação ou a formação 
contínua eram depreciadas ou não reconhecidas quando obtidas fora da 
instituição acreditada como avaliadora do grau de conhecimento em causa. 

No inicio do presente século, tornou-se extremamente premente a reforma 
de todo este pragmatismo, impondo-se ·\ma maior celeridade na difusão do 
conhecimento e do saber, iendo estes postdl5 à disposição de uma comunidade 
aberta, sem os restringir exclusivamente a elites privilegiadas. 

O conhecimento científico cada vez mais tem vindo a aproximar-se do 
conhecimento tecnológico, sucedendo algo semelhante entre a investigação e 
o desenvolvimento experim'ental, ambos potenciais geradores do conhecimento 
científico e bases fundamentais do conhecimento tecnológico. 

A multifuncionalidade dos usos e funções dos domínios, das actividades e 
da maior especialização na capacitação dos agentes e operadores, fez com que 

fosse dada prioridade ao desenvolvimento integrado, procurando-se assegurar 
a satisfação das necessidades das gerações presentes e futuras. 
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As ciências sociais, humanas e da saúde saíram reforçadas,juntamente com 
a ecologia, sendo a única forma de se poder garantir esta última satisfação, 
impondo, :no âmbito do conhecimento e do saber, um tratamento preferencial a 
estas ciências, o que havia sido esquecido em todo o século passado, frente 
da importância desmesurada dada às tecnologias. 

Também as ciências da informação e do conhecimento foram igualmente 
reconhecidas como essenciais para um desenvolvimento sustentável. 

As novas práticas de empregabilidade e de empreendedorismo induziram 
que os graus de conhecimento exigidos passassem a ser impostos pelas 
entidades empregadoras e a que as entidades formadoras (académicas ou 
de formação profissional) procurassem, junto daquelas, os perfis exigidos, 
para capacitarem os seus formandos em plenitude de acrivação pela entidade 
empregadora. 

No caso das instituições de ensino superior, o processo de Bolonha impõe 
profundas alterações às suas estruturas e objectivos, as quais contemplam 
as preocupações a que a problemática anteriormente referida conduz. Este 
processo obriga a alterações a introduzir no imediato nessas instituições, 
pelo que se torna imprescindível o levantamento das suas potencialidades 
em conhecimento cientifico e tecnológico, em investigação, na transferência 
de tecnologias, na capacidade da difusão do conhecimento e do saber e na 
capacidade de formação académica ou profissional. Somente com base num 
cruzamento desta informação e com a procura de formação por parte das 
entidades empregadoras (características, conteúdos e capacidades, bem como 
a qualidade de empregos pretendidos), será garantida uma empregabilidade 
satisfatória aos formandos, quer em termos curriculares quer da pós-graduação 
ou de formação profissional. 

O Instituto Politécnico de Beja (IPB), consciente da complexidade deste 
pragmatismo, promove, através da Oficina de Transferência de Tecnologia 
e Conhecimento (OTIC), o "Levantamento do Potencial Tecnológico e de 
Conhecimento do Instituto Politécnico de Beja", com o objectivo principal 
de conhecer e dar a c:-0nhecer o seu potencial de conhecimento científico e 
tecnológico, a sua capacidade e competitividade em investigação aplicada, a 

capacidade de transferência das tecnologias disponíveis, a capacidade 
de difusão da informação retida e a disponibilidade dos seus recursos 
humanos para parcerias, nomeadamente através da formação (académica ou 
profissional), e da utilização dos seus serviços ou de consultorias, com outras 
instituições ou com as empresas localizadas no Baixo Alentejo e Alentejo 
Litoral. 

Desfrutando o IPB de recursos humanos acreditados em Ciência e Tecnologia, 
bem como noutros domínios, e de estruturas laborais bem equipadas e com 
dimensões satisfatórias, pretende-se maximizar a sua utilidade e eficácia, 
tornando-as complementares com os interesses e desejos de outras 
instituições ou de entidades empregadoras que, em parceria, possam recorrer 
aos seus serviços, consultorias ou formação. 

Outras acções de formação poderão ser desenvolvidas de modo a 
assegurarem umc1 segunda oportunidade de formação a quem dela não 
usufruiu na idade própria ou a quem dela necessita por razões profissionais, 
para promoção cultural ou para adquirir, melhorar ou aperfeiçoar o seu 
conhecimento. 

O "Levantamento do Potencial Tecnológico e de Conhecimento do Instituto 
Politécnico de Beja" constitui, assim, uma preciosa ferramenta tendo em 
vista o realinhamento das suas actividades (académicas, de investigação 
ou tecnológicas), bem como para garantir a utilidade e eficiência dos seus 

serviços, consultorias e f~rmação, face·,~ complexas exigências do século 
XXI. 

f--1-~-~.l. e..._, J_. __ 9. e.__....l-l-.. 

Eng. José Fernando Covas Lima de Carvalho 
(Ex - Presidente da Comissão Instaladora do Instituto Politécnico de Beja) 



INTRODUÇÃO 

A Oficina de Transferência de Tecnologia e Conhecimento (OTIC) do Instituto 
Politécnico de Beja (IPB), levou a cabo, muito recentemente, um estudo no qual 
procedeu ao levantamento das necessidades empresariais/institucionais da 
região. Esse estudo teve como objectivo principal, conhecer as necessidades 
tecnológicas, de conhecimento e de investigação aplicada, bem como de 
formação de recursos humanos, sentidas pelas empresas da região do Baixo 
Alentejo e do Alentejo Litoral (BAAL). 

Após o conhecimento dessas necessidades, considerou o Instituto Politécnico 
de Beja, como única instituição de ensino superior público existente na mesma 
região, ser de grande interesse conhecer as potencialidades tecnológicas e de 
conhecimento nele existentes, de forma a melhor poder satisfazer a procura 
já identificada. 11 

Sabe-se que relativamente à estrutura de qualificação da população 
empregue por çonta de outrem, e de acordo com dados da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA), existe nesta 
região um deficit dos níveis de qualificação mais elevados, comparativamente 
com o espaço nacional, designadamente no que se refere a quadros técnicos 
médios e superiores e a profissionais qualificados e altamente qualificados, 
embora nesta última categoria os níveis, apresentados pelas sub-regiões do 
Alentejo Litoral e do Baixó' Alentejo (43.7~e 45.8%, respectivamente) sejam 
mais favoráveis do que os níveis apresentados pelo Alentejo Central e pelo 
Alto Alentejo (37.7% e 39.2%, respectivamente) sendo, contudo, inferiores à 
média nacional (46,5%). 

' Se o panorama existente em termos de form13ção e qualificação dos recursos 
humanos não é o melhor para Portugal, comparativamente com a média da 
União Europeia, podemos de igual forma afirmar que, também neste aspecto, 
o panorama do Baixo Alentejo e do Alentejo Litoral é menos favorável do que 
o do país. 
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Por isso se considera que é fundamental formar e qualificar, mas tendo como 
preocupação primordial as necessidades da região, ou seja, a adequação da 
oferta forpiativa à procura dos agentes económicos regionais. 

Assim, o presente estudo começa por apresentar os objectivos que 
se pretendem alcançar, os quais estão intimamente ligados ao estudo 
anteriormente realizado pelo IPB/OTIC e acima referenciado. Seguidamente, 
é apresentada a metodologia utilizada ao longo do estudo, para depois se 
apresentarem os resultados obtidos. Finalmente, são expostas as conclusões 
que se consideram mais relevantes. 

1. OBJECTIVOS 

Atendendo a que o ensino superior português está a passar por profundas 
alterações que estão ligadas ao chamado Processo de Bolonha, torna-se 
imperativo que as instituições formadoras da região satisfaçam as necessidades 
formativas sentidas pelos agentes económicos. Mas é, igualmente, imperioso 
que as mesmas instituições formadoras assegurem uma segunda oportunidade 
de formação aos que dela não usufruíram na idade própria, aos que procuram 
o sistema educativo por razões profissionais ou de promoção cultural, por 
necessidades de conversão ou de aperfeiçoamento, na maior parte das vezes 
decorrentes da evolução dos conhecimentos tecnológicos ou científicos. 

O IPB considera que a intensificação da utilização de novas tecnologias, 
a adopção de novos métodos de gestão e que a qualificação dos recursos 
humanos é a estratégia adaptar para aumentar a competitividade da estrutura 
económica desta região, face a outras regiões do país. 

Assim, através da OTIC, o IPB realizou o presente estudo, o qual tem como 
objectivo principal conhecer o potencial tecnológico, de conhecimento e de 
investigação aplicada existente no Instituto Politécnico de Beja, para que 
o mesmo possa ser posto ao serviço das empresas e das instituições da 
região. 

Para obter o cabal conhecimento das potencialidades do Instituto, foram 
aplicados nas suas Unidades Orgânicas (Escola Superior Agrária, Escola 
Superior de Educação, Escola Superior de Saúde, Escola Superior de Tecnologia 
e Gestão, Serviços de Acção Social e Serviços Centrais) questionários que 
visaram dar cumprimento aos três objectivos específicos delineados e que têm 
a ver com a obtenção de informação sobre a investigação e a experimentação 
realizada, sobre a disponibilidade dos docentes para prestarem formação e 
também sobre os serviços e consultadorias que poderão ser disponibilizados 
à comunidade. 

Pensamos que a qualificação dos recursos humanos e que a qualidade 
dos equipamentos que existem no IPB/OTIC, reforçados pelos conhecimentos 
detidos pelos empresários, permitirão o estabelecimento de parcerias que 
conduzam a uma eficiente transferência de tecnologia e de conhecimento do 
Instituto para as empresas e instituições da região, parcerias que servirão 
também para fortalecer as relações entre o meio académico e o meio 
empresarial. 

2. METODOLOGIA 

O presente estudo teve por base a aplicação de dois questionários às 
seis Unidades Orgânicas integradas no Instituto Politécnico de Beja. Um dos 
questionários (ver Anexo A) foi direccionado, por via electrónica, a todos os 
doce_ntes das Escolas ~inc!uindo os docentes que compõem os seus órgãos de 
gestao) e a todos os tecnicos superiores. 0m outro questionário (ver Anexo B) 
foi encaminhado, também por via electrónica, para os responsáveis de todos 
os laboratórios existentes nas diversas Unidades Orgânicas. 

O universo consideradq é constituído por todos os docentes e técnicos 
superiores (243) do IPB e a taxa de resposta ,foi de 88%, no caso do primeiro 
inquérito. No caso do segundo inquérito, o universo considerado é constituído 
pelos 15 laboratórios existentes nas quatro Escolas e a taxa de respostas 
validadas foi de 100%. 
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No quadro 1 apresenta-se o universo e a taxa de respostas obtidas, por 
Unidade Orgânica considerada. Chama-se a atenção para o facto de as 
Unidades; Orgânicas Serviços Centrais e Serviços de Acção Social surgirem 
conjuntamente nesse quadro, uma vez que a mobilidade do pessoal não 
docente leva a que, existindo apenas um técnico superior nos Serviços de 
Acção Social, se tenham obtido aí três respostas ao questionário, porque duas 
delas dizem respeito a técnicos dos Serviços Centrais que prestam serviço na 
Acção Social. 

QUADRO 1- Universo e Taxa de Resposta, por Unidade Orgânica 

73 68 93% 

43 40 93% 

25 22 88% 

90 70 77% 

12 12 100% 

243 215 88% 

Quanto ao primeiro questionário, designado por Questionário 1 - Geral, o 
mesmo encontra-se dividido em duas partes distintas: na primeira pretende-se 
conhecer a identidade do docente/técnico, a sua formação académica, a sua 
situação profissional, bem como a sua área de trabalho e, na segunda, procura-
se conhecer a disponibilidade do docente/técnico para várias actividades, 
como sejam a de formação, de experimentação, de prestação de serviços, 
pretendendo-se, igualmente conhecer as áreas de excelência em que gostaria 
de trabalhar. 

Para se efectuar o levantamento das áreas actuais de trabalho dos 
docentes/técnicos e daquelas em que eles consideram ter disponibilidade 
para vir a trabalhar no futuro, entendeu-se utilizar a Classificação das Áreas 
Científicas CORDIS (Community Record & Development lnformation Service), a 
qual consta do Anexo C. Esta classificação é bastante exaustiva e, por essa 
razão, considerámos ser aquela que melhor se aplicava aos cursos /áreas 
existentes no IPB, os quais, como se sabe, são bastante diversificados, indo 
da área da saúde, por exemplo, à informática e passando pelo ambiente, ou 
pela formação de professores. 

O questionário dirigido aos responsáveis pelos diversos laboratórios, 
designado por Questionário 2 - Laboratórios, identifica, numa primeira parte 
próprio laboratório, o seu responsável e a Escola em que se integra, para numa 
segunda parte fazer o levantamento do tipo de serviços que esse laboratório 
presta e de quais poderá vir a prestar, bem como as linhas de investigação 
que poderá a vir desenvolver. Também aqui foi utilizada a Classificação das 
Áreas Científicas CORDIS, pelas mesmas razões que foram consideradas no 
questionário aplicado aos docentes. 

A informatização dos dados foi efectuada através do programa de análise 
estatística SPSS (Statistical Package for Social Sciences) para WINDOWS, 
versão 15.1. 

',\ 

Em termos _de compilaçãg de resultados ~a respectiva análise de conteúdo, 
para as questoes que permitem definiras áreas de experimentação/investigação 
e de disponibilidade dos docentes/técnicos para prestar formação, utilizou-se a 
Classificação de Áreas Científicas usada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (MCTES) para efeitos de inquirição ao' potencial científico 
e tecnológico nacional (ver anexo D), a qual apresenta apenas sete áreas 
científicas, uma vez que se trata agora de fàzer a condensação das áreas 
obtidas através dos questionários aplicados. 



Relativamente à compilação dos resultados dos questionários referentes 
aos serviços e consultorias que o IPB pode disponibilizar à comunidade, 
entendeu1se agregá-los por áreas que fossem facilmente legíveis pelos 
agentes económicos e institucionais da região a quem esses resultados se 
dirigem. Assim, adaptámos uma classificação de áreas científicas que tem por 
base as cinco áreas de conhecimento ministradas nas Escolas que integram o 
Instituto: Agricultura e Ambiente, Engenharia e Tecnologia; Gestão, Educação e 
Saúde, considerando-se ainda uma área transversal a todas as Escolas e que 

é a Matemática. 

3. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
Relativamente aos resultados obtidos, em termos de disponibilidade dos 

docentes/técnicos para prestarem formação, esses resultados estão patentes 

na Tabela 1 

TABELA 1.1- Disponibilidade dos docentes para a formação 

-Análise de dados 
- Electromagnetismo 
- Estatística aplicada 
- Física aplicada 
- Física clássica/ Física geral 
- Física moderna 
- Matemática aplicada 
- Mecânica 
- Mecânica Quântica 
- Métodos quantitativos 
- Oscilações e Ondas 
- Probabilidades 
- Relatividade restrita 
- SPSS - análise de dados / - Delineamento 
experimental 
- Tecnologia aplicada à aprendizagem e ensino 
da matemática 
- Termodinâmica 
-Agricultura biológica 
-Agro-ecologia do montado 

- Bioquímica 
- Climatologia 
- Geologia 
- Geotecnia e mecânica dos solos 
- Hidrogeologia 
- Prospecçâo geotécnica 
- Química analítica 
- Química geral 

TABELA 1.2 - Disponibilidade dos docentes para a formação (continuação) 

-Análise dos impactes ambientais 
-Avaliação da qualidade de águas, afluentes e 
resíduos/ gestão dos resíduos sólidos 
Arboricultura 
-Avaliação da qualidade de resíduos orgânicos 
biodegradáveis 
- Biodiesel 
- Conservação do solo e da água 
- Culturas arvenses 
- Desenho técnico 
- Dimensionamento, exploração, manutenção de 
sistemas de abastecimento de água e de drenagem 
de águas pluviais e residuais 
-Delineamento e experimentação agrícola 
- Descontaminação de solos 
- Energias renováveis 
- Enologia 
- Fertilidade do solo 
- Fitotecnia 
- Floricultura 
- Fruticultura 
- Gestão da água 
- Gestão do meio aquático /albufeiras 
- Gestão dos recursos hídricos 
- Gestão sustentável dos recursos naturais 
- Gestão dos recursos faunísticos (cinegética) 
- Horticultura 
- Hidráulica agrícola 
- Hidrologia 
- Leite e lacticínios tt-

- Instalações e maneio em ruminantes produtores de 
leite e de carne 
- Microbiologia alimentar 
- Modelação hidrológica 
- Nutrição e produção animal 
- Olivicultura 
- Pastagens e forragens 
- Poluição ambiental 
- Poluição atmosférica 
- Poluição de solos 
- Produção animal em modo biológico 
- Protecção integrada do olival/vinha/citrinos 
/viticultura 
- Qualidade e segurança alimentar/ 

- Cuidados à pessoa em fim de vida/cuidados 
paliativas 
- Cuidados de saúde primários 
- Enfermagem de reabilitação 
- Enfermagem de saúde infanta-juvenil 
- Enfermagem de Saúde materna/obstetrícia/ 
puericultura 
- Enfermagem de saúde mental comunitária/ 
- Enfermagem em saúde mental/psiquiatria 
- Enfermagem médico-cirúrgica 
- Epidemologia 
- Ética em saúde 
- Gerontologia/Cuidados ao idoso 
- Oncologia (quimioterapia, radioterapia) 
- Ortopedia 
- Promoção da saúde 
- Relação de ajuda 
- Saúde pública ambiental 
- Técnicas de relaxamento 
- Toxicologia 
- Traumatologia 
- Veterinária 

_1_7_ 



TABELA 1.2 - Disponibilidade dos docentes para a formação (continuação) 

- Sistemas de gestão da segurança alimentar 
1 Higiene alimentar 
- Recursos hídricos e ambientais 
- Reprodução de animais 
- Ruido ambiental 
- Sistema de certificação energética 
- Técnicas de regadio/culturas regadas 
- Tecnologia alimentar 
- Tecnologia da água 
- Tecnologia do solo/Engenharia do solo 
- Tratamento biológico de águas residuais 1 
tecnologias de tratamento de água 
- Reprodução de animais 
- Ruido ambiental 
- Sistema de certificação energética 
- Tecnologia do solo/Engenharia do solo 

TABELA 1.3 - Disponibilidade dos docentes para a formação (continuação) 

- Auditoria informática 
- Gerontotecnologia 
- Planeamento e Análise de sistemas de 
informação 
-Acessibilidade Digital 
- Bases de dados 
- Comunicações sem fios 
- Desenvolvimento de intertaces 
- E-learning 
- Electrónica 
- Engenharia de requisitos 
- Engenharia do software 
- Instrumentação 
- Java 
- Microsoft Office: Acess, Word, Excell, 
Powerpoint 
- Moodle 
- Processamento de imagem 
- Processamento de sinal 

-Actividade de academia 
- Actividade motora no 1 ° ciclo do Ensino Básico 
-Artes visuais e multimédia 
- Desenvolvimento e aprendizagem motora 
- Didáctica das ciências experimentais 
- Diferenciação do ensino 
- Educação especial / técnicas criativas na 
abordagem aos problemas da escola e da sala de 
aula. 
- Educação física 
- Estudos curriculares 
- Formação de formadores 
- Formação de professores: 
-Agentes desportivos 
-Ciências da natureza 
-Educação de infância 
-Ensino básico 
-Matemática 

TABELA 1.3 - Disponibilidade dos docentes para a formação (continuação) 

- Programação centrada na Rede 
- Sistemas de medidas controlados por computador 
- Sistemas digitais 
- Tecnologia educativa 
- Tecnologias de informação 1 
- Tecnologias de reabilitação 
- Tecnologias para o ensino especial 
- Tecnologias WEB 
- Telecomunicações 
-Usabilidade 
- Visão por computador 
- Bases de dados 
- Sistemas de informação 
-Acústica de edifícios 
-Automação 
- Biomecânica 
- Cartografia 
- Construção sustentável em taipa 
- Controlo de qualidade de obras 
- Cypecad (introdução de estruturas de betão 
armado tridimensionais e respectivo cálculo) 
- Dimensionamento à projecto de estruturas 
- Engenharia de estruturas 
- Estruturas metálicas 
- Fiscalização, gestão e direcção de obras de 
construção civil. 
-HACCP 
- Higiene e segurança no trabalho 
- Materiais de construção 
- Projectistas do RCCTE • 
- Reabilitação de estruturas 
- Sistemas de informação geográfica /GPS/ -
Sistemas de coordenadas geodésicos 
- Técnicas cronomatográficas 
- Topografia 

- Gerontomotricidade 
- Ginástica artística e área de fitness 
- História da Educação 
- Metodologia do treino desportivo 
- Mortologia e composição corporal 
- Motricidade infantil e educação pré-escolar 
- Organização escolar 
- Pedagogia geral 
- Populações especiais 
- Prática profissional 
- Promoção e educação para a saúde 
- Técnicas de dinâmica de grupo 
- Teoria das artes plásticas 
- Teorias da aprendizagem 
- Treino de andebol e de natação 
-Animação comunitária 
-Animação sócio-cultural 
-Antropologia do corpo 
-Antropologia do lúdico 
-Antropologia social e cultural 
- Contabilidade analítica 
- Contabilidade geral e financeira 
- Contabilidade privada 
- Contabilidade pública (POC) 
- Desenvolvimento local 
- Didáctica da História 
- Economia regional e urbana 
- Etnografia 

\Etnologia 
-F-i(lanças (empresariais) 
- Gestão do território 
- Gestão financeira 
- História cultural 
- História da arte 
- História do turismo 
- História política 
- Inter e multicultaridade 
- Investigação social 
- Investimento directo estrangeiro 
- Ordenamento e planeamento do território 
- Participação e Intervenção comunitária 
- Património histórico-cultural 

_1_9_ 
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TABELA 1.3 - Disponibilidade dos docentes para a formação (continuação) 

- Políticas culturais 
- Promoção do exercício físico e combate ao 
sedentarismo 
- Relações económicas externas 
- Sociologia da Educação 
- Sociologia das Organizações 
- Sociologia do turismo 
-Micro economia / Macroeconomia 
-Análise Financeira 
- Cálculo financeiro 
-Análise de investimentos 
- Serviços administrativos/sector público 
administrativo/Gestão e organização dos serviços de 
saúde 
- Fiscalidade 
- Gestão da Produção 
- Gestão de empresas turísticas 
- Economia do turismo 
- Prática de agência de viagens 
- Protocolo 
-Ambiente e turismo 
- Marketing e vendas 

A análise da tabela 1 permite-nos ver que nela estão presentes praticamente 
todas as disciplinas que são leccionadas nas Escolas do IPB, podendo apontar-
se como excepção a esta regra a área da saúde. 

Saliente-se que algumas áreas de formação foram indicadas por docentes 
de várias Unidades Orgânicas, como seja o caso das Ciências Exactas, das 
Ciências Naturais e das Ciências Sociais. Tal acontece porque estas áreas 
científicas são comuns a diversos cursos ministrados por diferentes Escolas. 

Quanto aos resultados obtidos relativamente às áreas de experimentação/ 
investigação e patentes na Tabela 2, podemos verificar que se cruzam aqui 
as áreas de formação de base dos docentes/técnicos, com as suas áreas de 
trabalho e de investigação. 

TABELA 2.1- Experimentação/ Investigação 

-Álgebra - Geologia 

- Geometria - Hidrogeologia 

- Topologia 
- Criptografia 

- Matemática e didáctica - Movimentos de placas tectónicas 
- Determinação de deslocamentos em zonas 
sísmica/vulcânicas 

- Estudos estatísticos de cariz sócio-cultural - Microbiologia alimentar 

- Física experimental - Química 
- Química analítica 
- Controlo de qualidade analítica de resultados 
- Química da atmosfera 21 

- Biomatemática 

- Desenvolvimento e verificação de algoritmos 

- Modelação de sistemas físicos 
- Instrumentação 

- Probabilidades e estatística aplicada 

- Mecânica de fluidos 

- Simulação numérica 
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TABELA 2.2 - Experimentação/ Investigação (continuação) 

- Geminação de sementes 

- Ensaio de produtos farmacêuticos 
- Bioqufrnica_(identificação, p_urificação e 
caractenzaçao de novas enzimas) 

- Ensaios para determinação de níveis de 
prejuízos devido à acção âe infestantes 
- Monitorização dos inimigos das culturas 

- Levantamentos florísticos em culturas de 
sequeiro e regadio 
- Culturas arvenses: 
Fruticultura 
Horticultura 
Olivicultura 
Floricultura 
Arboricultura 
Agricultura biológica 

- Gestão sustentável dos recursos naturais 
- Utilização de meios de luta alternativos à 
luta química 
- Energias renováveis {ramo biomassa) 

- Hidráulica 
- Recursos Hídricos e ambientais 
- Modelação hidrológica 
- Monitonzação de recursos hídricos/ 
- Controlo analítico de recursos hídricos 
- Agua~ para abastecimentos e águas 
res1dua1s 

- Montagem de novas técnicas para controlo 
da qualiâade de águas 
-Avaliação da qualidade das águas, efluentes 
e r~síd~os / tratamento biológico de águas 
residuais 
- Minimização dos impactes das descargas 
para os meios hídricos superficiais 

- Produção animal 
- Produção animal em modo biológico 

-Zootécnia 
- Necessidades alimentares dos animais com 
interesse zootécnico 

- Enfermagem médico cirúrgica 
- Enfermagem em saúde materna e obstétrica 
- Componente oncológica 

- Ética em saúde 

- Responsabilidade médica 

- Aspectos da saúde da pessoa, família ou 
comunidade 
- Saúde comunitária 
- Saúde pública - combate à obesidade 

- Gestão e organização dos serviços de saúde 

- Gerontologia 

TABELA 2.2 - Experimentação/ Investigação (continuação) 

- Pastagens e forragens 
- Plantas tóxicas na alimentação de ruminantes 

- Ciência e tecnologia da carne 
- Produção de carne 
- Produção de leite 

- Técnicas de regadio 
- Gestão da rega 
- Modelação 

- Sistemas de mobilização do solo 
- Implementação de novos ensaios laboratoriais e 
de campo (área da geotecnia e mecânica dos solos) 
- Utilização de resicfuos orgânicos biodegradáveis 
na remediação de solos 
- Fitorremediação 
- Biodiesel ' 

- Fitotecnia / Culturas arvenses 

- Relação solo-planta 

- Higiene alimentar 
- Segurança alimentar 

- Leite e lacticínios 
- Nutrição humana 
- Valor nutritivo dos alimentos 
- Sanidade alimentar 

: Est~pelecimento de castas e a sua adaptabilidade 
a reg1ao 
- _Introdução de novos sistemas de condução da 
vinha 
- Enologia 

- Gestão e protecção animal 

-. Poluição atmosférica: 
Area pericial da poluição atmosférica 

- Mecanização agrícola 



TABELA 2.3 - Experimentação/ Investigação (continuação) 

-Aplicação das normas internacionais de 
contabilidade na UE 

- Comércio internacional 

- Comportamento organizacional 

- Criação de empresas 

- Economia do conhecimento 
- Capital intelectual 
- Gestão do conhecimento 
- E-government 

- Empreendedorismo social e cultural 

- Gestão da produção 

- Gestão de Recursos Humanos: 
-Avaliação de desempenho 
- Desenvolvimento de competências na 

formação continua 
- Sector público administração - tecnologias 

l[gadas às novas metodologias de gestão e 
liderança. 

- Gestão financeira 
-Análise financeira 
- Finanças empresariais 

- Produtos Bancários 

- Sistemas de apoio à decisão 

- Sociedades 

- Envelhecimento activo 

-Acessibilidade e facilitadores da actividade física 

- Desenvolvimento local e regional no âmbito da 
actividade física e desportiva 

- Rendimento desportivo 

- Desenvolvimento desportivo 

- Fisiologia do exercício 

- Gerontomotricidade 

- Bem-estar I Qualidade de vida 
- Sedentarismo das populações 
- Estilos de vida 

- Desenvolvimento motor 

- Línguas e culturas 
- Ensmo de línguas para fins especificas 
- Literatura para crianças 
- Literacia 
- Formação de leitores 
- Didàctica do Português 

- Comunicação 
- Comunicação organizacional 

-Actividade física adaptada 

TABELA 2.3 - Experimentação/ Investigação (continuação) 

-Antropologia (social e cultural) 
-Antropologia das religiões 
-Antropologia do espaço 
-Antropologia do lúdico 
-Antropologia do corpo 

- Concepção de sistemas de informação financeira 

- Contabilidade pública 
-Aprovisionamento e património 

- Criação de empresas 

- Economia: 
- Microeconomia 
- Macroeconomia , 
- Relações económicas externas 
- Investimento Directo Estrangeiro 

- Etnografia 

- Etnologia comparada 

- Fiscalidade 

- Gestão estratégica 
-Qualidade 
- Produção e controlo da gestão 
- Controlo de custos 

- Marketing 
- E-markefin[ 
- Comunicaçao de marketing 
- Imagem 

- Rentabilidade das empresas em função da 
estrutura de capital · 

- Turismo 
- Turismo e ambiente 
- Comportamento do consumidor em turismo 
- Economia do Turismo 

-Aprendizagem ao longo da vida 



TABELA 2.3 • Experimentação/ Investigação (continuação) 

- Cooperação institucional 

- Demografia 

- Desenvolvimento curricular 

- Diagramas de comportamento 

- Direito público 
- Direito informático e intelectual 
- Direito do trabalho/ Flexisegurança 

- Ecologia humana 

- Educação especial 

- Formação de professores: 
- Ciências da natureza 
- Ensino básico 
- Educadores de infância 
- Tecnologia educativa 

- História da educação 

- Identidade 

- Inter e multiculturalidade 

- Métodos de diferenciação do ensino 

- Mitologia 

- Museologia 

- Organização escolar 

- Participação e Intervenção comunitária 

- Património 

TABELA 2.3 - Experimentação/ Investigação (continuação) 

- Sociologja 
- Soc1olog1a da educação 
- Sociologia das organizações 

- Criança, jovem e adolescente 

- Desenvolvimento rural 

- Educação comparada 

- Empregabilidade 
- Impactos de mobilidade no percurso profissional 
de antigos alunos 
- lnvesfigação-acção junto de desempregados e 
empregadores 
- Integração na vida pro,fissional 

- Estética aplicada 

- Estudo do suicídio no Alentejo 

- Ética 

- História Cultural 
- História social e económica regionais 
- História e Património 
- Património Histórico -Cultural 
- Didáctica da História 

- Investigação acção na área da construção de 
uma e_scola de qualidade de forma a dar resposta á 
d1vers,dade da população escolar 

- Investigação social 
- Investigação em IPSS e ONG 

- Observação e análise da relação educativa 

- Papel das indústrias culturais nas sociedades 
ocidentais pós-industriais 

- Psicologia 

\ 
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TABELA 2.4 - Experimentação/ Investigação (continuação) 

- Construção sustentável em taipa 
- Engenharia de estruturas 
- Estruturas de betão 
- Estruturas de madeira 
- Estruturas metálicas 
- Reabilitação de estruturas 

- Materiais de construção 

- Técnicas cromatográficas 

Como podemos verificar, é nas Ciências Agrárias e nas Ciências Sociais 
que encontramos um número mais elevado de áreas investigadas, pois todos 
sabemos que a realização da experimentação/investigação nas Ciências 
Exactas ou nas da Saúde, apresenta um grau de dificuldade superior e custos 
também mais elevados. 

o crescente número de docentes em formação, com vista à obtenção do 
grau de Mestre e de Doutor, tem permitido ao Instituto Politécnico de Beja vir 
a apresentar um leque cada vez mais dilatado de áreas em que se realizam 
trabalhos de experimentação/investigação. 

A investigação aqui realizada assume extrema importância, uma vez que 
contribui para a qualificação dos recursos humanos do Instituto, mas contribui 
também para a melhoria da qualidade do ensino ministrado nas suas quatro 
Escolas_ 

De realçar, ainda, que muitas das áreas em que se processa esta 
experimentação/investigação, são áreas que se revestem de bastante interesse 
para a região do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, como sejam, por exemplo, 
a gestão da rega, a enologia, a engenharia de estruturas, o e- government, o 
marketing, o turismo, o bem-estar e qualidade de vida, a gerontologia, etc. 

No que concerne às áreas em que existe, por parte do Instituto Politécnico 
de Beja, capacidade para a prestação de consultadoria e outros serviços à 
comunidade, apresentam-se, na Tabela 3, os resultados obtidos através dos 
questionários aplicados. 

TABELA 3.1 - Consultoria e Prestação de Serviços 

- PROTECÇÃO DE PLANTAS: 
- Protecção integrada e agricultura biológica; 
- Doenças e pragas 
- Infestantes 

- PRODUÇÃO ANIMAL: 
- Nutrição 
-Análises e avaliação do valor nutritivo dos 

alimentos 
- Reprodução 
- Saúde 
- Cinegétiç_a 

- PRODUÇAO VEGETAL: 
- Fitotecnica 
- Culturas arvenses (cereias e oleaginosas) 
- Olivicultura 
- Viticultura 
- Culturas protegidas 
- Floricultura 
• CENTRO HORTOFRUTiCOLA: 
- Horticultura 
- Fruticultura 

- PLANEAMENTO E GESTÃO DE EXPLORAÇÕES 
AGRO- PECUÁRIAS E FLORESThlS: 
- Análises e ensaios de germinação de sementes; 
- Análise da azeitona 
-Análise de solos (físicas e químicas) 

- ENGENHARIA CIVIL: 
- Ensaios laboratoriais e controlo de 

qualidade em obras; 
- Fiscalização, desenvolvimento e 

coordenação de projectos e obras; 
- Materiais de construção; 
-Análise e desenvolvimento de projectos na 

área de estruturas; 
- Técnicas de estimativa de risco 

• ENGENHARIA TOPOGRÁFICA: 
- Levantamento topográfico; 
- Sistemas de posicionamento I informação 

geográfica; 
- Prospecção geotécnica; 
- Biomecânica 

- INFORMÁTICA: 
- Redes e Sistemas de Computadores; 
- Criação, administração e manutenção de 

websites; 
-Auditoria informática; 
- Processamento de imagem; 

\- Sistemas de informação e bases de dados; 
°'Rrogramação e desenho de software; 
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TABELA 3.1 - Consultoria e Prestação de Serviços (continuação) 

- Hidráulica agrícola 
- Tecnologias de rega 

-AREAALIMENTAR: 
- Enologia 
-Análise de produtos vitícolas 
- Higiene e segurança 
-Análises microbiológicas a alimentos 
-Análise de carnes 

-AMBIENTE: 
- Análises de água de abastecimento, 

residuais, industriais (microbiológica e 
química); 
-Avaliação de sistemas de abastecimento e 

drenagem de águas pluviais e residuais 
- Energias renováveis (biodiesel) 
-Avaliação de impactos ambientais 
- Poluição (sonora, atmosférica) 
-Avaliação de sistemas de abastecimento e 

drenagem de águas pluviais e residuais 

- PLATAFORMA MOODLE 

• ENSINO À DISTÀNCIA 

- TECNOLOGIAS DE REABILITAÇÃO/ 
USABILIDADE E ACESSIBILIDADE DIGITAL 

TABELA 3.2 - Consultoria e Prestação de Serviços (continuação) 

-GESTÃO: - PSICOLOGIA: 
- Sistemas de apoio à decisão - Psicologia / Psicoterapia 
- Elaboração de estudos e projectos de 

viabilidade económico - ESTUDOS SOCIAIS: 
- Empreendedorismo 
- Gestão de recursos humanos 
- Gestão do conhecimento 

- ,;,ntropologia 
- Area jurídica (direito privado, público e do 

trabalho) 
- Gestão financeira - Sociologia 
- Logística - Gastronomia tradicional 
- Gestão turistica - Identidade 
- Produtos bancários -Artesanato e actividades artesanais 
- Marketing 
- Organização de eventos, relações públicas, 

comunicação e publicidade 

- Património 
- Inter e multiculturalidade 
- Avaliação de projectos e áreas sacio-económicas 
- Metodologias de investigação 

TABELA 3.2 • Consultoria e Prestação de Serviços (continuação) 

· CONTABILIDADE: 
- Contabilidade financeira 
- Fiscalidade 
- Contabilidade pública 

- Etnografia 
-Animação sociocultural 
- Turismo cultural 
- Intervenção Social 

-ARTES: 
- Projectos artísticos 
- Museologia/ Traje 

-EDUCAÇÃO: 
- Criação e desenvolvimento de planos de 

formação 
- l;:ducação especial 
- Etica e deontologia 

• LiNGUAS: 
- Línguas e culturas 
- Comunicação 
- Literatura para crianças / literacia e 

formação de leitores 

· DESPORTO: 
• Apoio a clubes (treinadores, atletas) e à 

população, em geral 
-Apoio ao treino desportivo 
- Desenvolvimento local e regional 

(actividade física e desportiva) 
-Actividades lúdicas (D/S) 
- Implementação de programas de 

promoção de actividade física das 
•t~_of!lunidades 
. ~valiação do desenvolvimento motor 
(crianças), avaliação do perfil morfológico e 
compos1çao corporal (população em geral, 
clubes, instituições desportivas) 
- Núcleos de actividade motora (pré-

escolar, infantil e idosos) 
- Realização de cartas desportivas 

murnc1pa1s 
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TABELA 3.3. Consultoria e Prestação de Serviços (continuação) 

• Higiene e Segurança no trabalho 
- Saúde comunitária 
· Gerontologia 
• Enfermagem 
• Ética e saúde 
• Formação de prestadores de cuidados 
• Acompanhamento terapêutico 
• Administração dos serviços de saúde 

• Algoritmos 
• Análise de dados e tratamento de dados 
. Matemática aplicada 

Podemos verificar que, para além de diversos serviços que podem ser 
prestados pelas Ciências da Saúde e também pela Matemática (esta como área 
transversal a todas as ciências), as restantes áreas científicas apresentam 
vários domínios em que podem ser prestados serviços ou consultadoria ao 
exterior. 

Assim, a área da Agricultura e do Ambiente encontra-se vocacionada para 
a prestação se serviços na protecção de plantas, na produção animal, no 
planeamento e gestão de explorações agro-pecuárias e florestais, na área 
alimentar e ainda, na área ambiental. A Unidade Orgânica com a responsabilidade 
da prestação de serviços indicada é a Escola Superior Agrária. 

Na área da Engenharia e Tecnologia, poderão ser prestados serviços e 
consultadoria nos domínios da engenharia civil, da engenharia topográfica, 
informática, da plataforma moodle, do ensino à distância ou das tecnologias 
de reabilitação. A Escola Superior de Tecnologia e Gestão é a Unidade Orgânica 
responsável por estes domínios. 

Na área da Gestão podem ser prestados serviços no domínio da gestão 
propriamente dita e no domínio da contabilidade, sendo também a Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão responsável por esta área. 

À Escola Superior de Educação cabe a prestação de serviços e consultadoria 

nos domínios da psicologia, dos estudos sociais, das artes, do desporto, das 
línguas e da educação. 

4. CONCLUSÃO 

A primeira e segunda parte deste estudo, relativas quer às áreas em 
que existe disponibilidade para realizar formação, quer às áreas em que é 
realizada experimentação/investigação, nas várias unidades Orgânicas do IPB, 
permite-nos concluir existir já, em termos de recursos humanos, uma elevada 
qualificação dos mesmos e uma diversificação também importante, em termos 
de formação, nesses recursos humanos. Os questionários respondidos 
indicam-nos a existência de 28 docentes com o grau de doutor e 136 com 0 
grau de mestre, sendo estas formações abrangentes da quase totalidade das 
áreas científicas consideradas no presente estudo. Relativamente aos técnicos 
superiores, cerca de 50% (13) apresentam como habilitação académica mínima 
a licenciatura. 

Pode, ainda, constatar-se que parte dos recursos humanos existentes nas 
diversas Unidades Orgânicas do IPB, apresentam a mesma formação de base 
ou formações m.uito semelhantes que poderiam ser melhor aproveitadas se 
colocadas ao serviço das várias Escolas, em vez de canalizarem os seus 
conhecimentos apenas para a Escola em que estão integrados. 

Esta questão prende-se com a dimensão da Instituição, pois pode verificar-
se, pelas respostas obtidas, que docente,:; de Unidades Orgânicas distintas 
podem 1nvest1gar ou dar fo'tmação em área~ muito próximas, pelo que se os 
recursos humanos trabalhassem por área científica, ganhavam uma maior 
dimensão e criariam uma maior massa crítica que poderia ser colocada ao 
serviço do Instituto e da comunidade, certamente com ganhos para todas as 
partes. Estamos, por exemplo, a falar duma possível ligação entre formação 
no domínio do ruído ambiental e da poluição ambiental, que constitui 
uma valência da Escola Superior Agrária e da formação em saúde pública 
ambiental, queconstitui uma valência da Escola Superior de Saúde. Este é 
um exemplo, entre muitos outros que podiam ser apresentados, da relação 

.l.L_ 
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de complementaridade que se podem estabelecer entre o conhecimento e as 
áreas de investigação existentes nas diversas Unidades Orgânicas do IPB. 

Quanto ? terceira parte deste estudo, a qual visa conhecer as áreas em 
que o IPB pode prestar serviços e consultadoria ao exterior, somos levados 
a concluir que as potencialidades tecnológicas e de conhecimento do IPB, 
se manifestam nos mais diversos domínios, como sejam o do ambiente, 
da agricultura, da tecnologia, da engenharia, da gestão, da educação e da 

saúde. 

A disponibilização à comunidade dos conhecimentos, dos equipamentos 
e das tecnologias existentes neste Instituto, pode ser um importante motor 
para o desenvolvimento económico, social e cultural desta região, mas 
não nos podemos esquecer que o potencial existente só é um factor de 
desenvolvimento, se estiver vocacionado para colmatar as necessidades 
sentidas pelas empresas, pelas instituições e pelas pessoas que aqui se 

encontram. 

Cabe ao Instituto, através da articulação entre os resultados do actual 
estudo e do estudo realizado anteriormente (Levantamento das Necessidades 
Empresariais / Institucionais da Região), adequar a sua oferta formativa e 
incentivar a investigação aplicada a realizar pelos seus docentes/técnicos, às 
necessidades sentidas pelas empresas e instituições da região, uma vez que 
as parcerias a estabelecer têm que trazer benefícios a todos os parceiros que 
nela participarem. 

Propõe-se, assim, que o IPB, através da sua Oficina de Transferência 
de Tecnologia e Conhecimento, realize um terceiro estudo em que possa 
confrontar a oferta de conhecimento e de tecnologia existente no IPB (patente 
através do presente estudo) com as necessidades apresentadas pelas 
empresas/instituições do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral (patentes no estudo 
anteriormente realizado), para que se possa adaptar, da melhor forma possível, 
a oferta à procura existente. 

ANEXO A - TABELA 4.1 - Áreas Científicas dos Ciclos de Estudo (glossário CORDIS) 

Health Sciences 01 
Humanidades Humanities 02 
Ciências Naturais Natural Sciences 03 

Ciências Físicas Physical Sciences 04 

Ciências Sociais Social Sciences 05 

Ciências Tecnológicas Technological Sciences 06 

CIÊNCIAS DA SAÚDE HEALTH SCIENCES 01 

Ética em ciências da saúde Ethics in health sciences 01.01 
35 

Ciências médicas Medical sciences 01.02 

Medicina Medicine 01.02.01 . 
Anatomia Humana Human Anatomy 01.02.01 .21 

Anatomia Patológica Pathological Anatomy 01.02.01 .36 

Andrologia Andrology 01.02.01 .03 

Anestesiologia ·, 
• Anaesthesiolo 01.02.01 .02 

Audiologia Audiology 01.02.01 .04 

Cardiologia Cardiology 01.02.01 .06 

Cirurgia Surgery 01.02.01 .49 

Cuidados Intensivos ' lntensive Gare 01.02.01 .25 

Doenças Crónicas Chronic Diseases 01.02.01 .07 

Dermatologia Dermatology 01.02.01-.10 

Diagnóstico Diagnostics 01.02.01.11 



01.02.01.12 
Ortopedia Orthopaedics 01.02.01 .34 

Dietética Oietetics Otorrinolaringologia Otorhinolaryngology 01.02.01 .35 
Doenças De~enerativas Degenerative Diseases 01.02.01 .09 Patologia geral General pathology 01.02.01.17 

01.02.01 .43 Pediatria Pediatrics 01.02.01 .37 
Doenças Raras Rare Diseases Podologia Podiatry 01.02.01 .40 
Doenças relacionadas com a nutrição Nutrition Related Disorders 01.02.01 .30 Psiquiatria Psychiatry 01.02.01 .41 

Endocrinologia Endocrinology 01.02.01.14 Reumatologia Rheumatology 01.02.01 .44 

Stomatology 01.02.01 .48 Sexologia Sexology 01.02.01 .45 
Estomatologia Terapia não-farmacológica Non-drug therapy 01.02.01 .28 
Fisiologia Physiology 01.02.01 .39 Teratologia humana Human teratology 01.02.01 .22 

Gastroenterologia Gastroenterology 01.02.01.16 Traumatologia Traumatology 01.02.01 .50 

Geriatrics 01.02.01.18 Urologia Urology 01.02.01 .52 
Geriatria 

Medicina veterinária Veterinary medicine 01.02.02 
Ginecologia Gynaecology 01.02.01.19 Anestesiologia veterinária Veterinary anaesthesiology 01.02.02.16 

Hematologia Haematology 01.02.01 .20 Artrópodes Patogénicos de Arthropod pathogens of animais 01.02.02.08 
animais _]]__ ---~ Imunologia lmmunology 01.02.01 .23 Ba.cté~ias patogénicas de Bacterial pathogens of animais 01.02.02.09 
animais 

Infecções lnfections 01.02.01 .24 
Cirurgia animal Animal surgery 01.02.02.06 

Investigação do cérebro Brain Research 01.02.01 .05 Diagnóstico animal Animal diagnostics 01.02.02.01 

Medicina Clínica Clinical Medicine 01.02.01 .08 Fungos patogénicos de animais Fungai pathogens of animais 01.02.02.10 

01.02.01.13 Genética animal Animal genetics 01.02.02.02 
Medicina de urgência Emergency medecine 

He_lmi~tos patogénicos de Helminth pathogens of animais 01.02.02.11 
Medicina do Desporto Sport Medicine 01.02.01 .47 animais 

01.02.01.15 
Higiene animal Animal hygiene 01.02.02.04 

Medicina Familiar Family Medicine Imunologia animal J\nimal immunology 01.02.02.05 
Medicina Física Physical Medicine 01.02.01 .38 Moluscos patogénicos de Mollusc pathogens of animais 01.02.02.12 

a111ma1s 
Medicina Legal Legal Medicine 01.02.01 .26 

Priões patogénicos de animais Prion pathogens of animais 01.02.02.14 
Medicina Nuclear Nuclear Medicine 01.02.01 .29 Pr?to~oários patogénicos de Protozoan pathogens of animais 01.02.02.15 

arnma1s 
Medicina Psicossomática Psychosomatics 01.02.01 .42 Saúde animal Animal health 01.02.02.03 
Medicina Social Social Medicine 01.02.01 .46 Terapia não-farmacológica de Non-drug therapy of animaÍs 01.02.02.13 

animais 
Medicina Tropical Tropical Medicine 01.02.01 .51 Toxicologia animal Animal toxicology 01.02.02.07 

Nefrologia Nephrology 01.02.01 .27 Vírus patogénicos de animais Virai pathogens of animais 01.02.02.17 

Odontologia Odontology 01.02.01 .31 Zoonoses Zoonesis 01.02.02.18 



Neurociências Neurosciences 01.03 Artes plásticas Plastic arts 02.01 .03.06 
Neurobiologia Neurobiology 01.03.01 Escultura Sculpture 02.01 .03.06.01 
Neurofisio/ogia Neurophysiology 01.03.05 Cenografia Scenography 02.01 .03.07 
Neuroinformática Neuroinformatics 01.03.03 Conservação de obras de arte Art orks preservation 02.01 .03.022 
Neurologia Neurology 01.03.04 Critica de arte Art criticism 02.01 .03.01 
Neuropsicologia Neuropsychology 01.03.06 Desenho Drawing 02.01 .03.04 
Neuroquimica Neurochemistry 01.03.02 Restauro de obras de arte Art orks restoration 02.01 .03.033 
Ciências Farmacológicas Pharmacological Sciences 01.04 Pintura Painting 02.01 .03.05 
Cosmetologia Cosmetology 01.04.02 Estudos sobre a moda Fashion studies 02.01.02 

Farmácia Pharmacy 01.04.04 Gestão das artes Arts management 02.01.01 

Farmacognosia Pharmacognosy 01.04.03 História History 02.02 
Farmacologia clínica Clinical pharmacology 01.04.01 Arqueologia Archaeology 02.02.02 
Farmacologia veterinária Veterinary pharmacology 01.04.06 Assiriologia Assyriology 02.02.02.01 
Toxicologia Toxicology 01.04.05 Arqueologia comparada Comparative archaeology 02.02.02.02 

_3§_ Doenças relacionadas com o Alcohol diseases 01 .04.05.01 Egiptologia Egyptology 02.02.02.03 
abuso de álcool 39 Epigrafia Epigraphy 02.02.02.04 ---
Doenças relacionadas com o Drug diseases 01 .04.05.02 

Genealogia abuso de drogas Genealogy 02.02.07 

Envenenamento Poisoning 01 .04.05.03 Heráldica Heraldry 02.02.08 

HUMANIDADES HUMANITIES 02 História contemporânea Contemporary History 02.02.05 

Artes Arts 02.01 História da agricultura History of agriculture 02.02.09 

Artesanato Handicrafts 02.01.04 História da Antiguidade Ancient history 02.02.01 

Arte têxtil Textile art 02.01 .04.03 História da arte Art history 02.02.03 

Cerâmica Ceramics 02.01 .04.01 História da ciência History of science 02.02.15 

Gravura Engraving 02.01 .04.02 História da mulher na ciência 1story of women in ience 02.02.15.02 

Artes do espectáculo Performing arts 02.01.05 História da Tecnologia History of technology 02.02.15.01 

Dança Dance 02.01 .05.01 História da Igreja Church history 02.02.04 

Direcção Direction 02.01 .05.02 História da música Music history 02.02.20 

Estudos sobre teatro Theatre studies 02.01 .05.04 Histór.ia das ciências Histo(r. of social 02.02.16 soc1a1s sc,en es 
Música Music 02.01 .05.03 História da filosofia History of phi/osophy 02.02.13 
Artes visuais Visual arts 02.01.06 Filosofia antiga Ancient philosophy 02.02.13.01 
Artes gráficas Graphic arts 02.01 .06.02 Filosofia contemporânea Contemporary philosophy 02.02.13.02 
Estudos sobre cinema Film studies 02.01 .06.01 Filosofia medieval Medieval philosophy 02.02.13.03 
Fotografia Photography 02.01 .06.03 Filosofia moderna Modem philosophy 02.02.13.04 
Belas artes Fine arts 02.01.03 História do direito History of law 02.02.11 



História económica Economic history 02.02.06 Dialectologia Dialectology 02.04.02.04 

História taça/ Local history 02.02.17 Fonética Phonetics 02.04.02.1 O 

História medieval Medieval history 02.02.18 Fonologia Phonology 02.04.02.11 

História moderna Modem history 02.02.19 Gramática Grammar 02.04.02.05 

História colonial Colonial history 02.02.19.01 Lexicologia Lexicology 02.04.02.07 

Histórica política Política/ history 02.02.23 Linguística aplicada Applied linguistics 02.04.02.01 

História social Social history 02.02.26 Linguística comparada Comparative linguistics 02.04.02.02 

Numismática Numismatics 02.02.21 Linguística computacional Computational linguistics 02.04.02.03 

Paleografia Paleography 02.02.22 Linguística histórica Historical linguistics 02.04.02.06 

Pré-história Prehistory 02.02.24 Neurolinguística Neurolinguistics 02.04.02.08 

Sigilografia Sigillography 02.02.25 Psicolinguistica Psycholinguistics 02.04.02.12 

Ciência da informação lnformation science 02.03 Retórica Rhetoric 02.04.02.13 

Arquivística Archivistics 02.03.01 Semântica Semantics 02.04.02.14 

Biblioteconomia Library science 02.03.05 Sociolinguistica Sociolinguistics 02.04.02.16 

.... _.AQ. Bibliografia Bibliography 02.03.05.01 Literatura Literature 02.05 

Diplomática Dip/omatics 02.03.02 Critica literária Literary criticism 02.05.09 

Documentação Documentation 02.03.03 Escrita Writing 02.05.10 

Gestão de informação fnformation management 02.03.04 Literatura comparada Comparative literature 02.05.05 

Gestão de dados Data management 02.03.04.01 Literaturas africanas African literature 02.05.01 

Processamento de informação lnformation processing 02.03.04.02 Literaturas americanas American literature 02.05.02 

Ciências da linguagem Language sciences 02.04 Literaturas asiáticas Asian literature 02.05.03 

Filologia Philology 02.04.03 Literaturas europeias European líterature 02.05.06 

Filologia clássica Classical philology 02.04.03.01 Literaturas germânicas Germanic literature "-•; 02.05.06.07 

Filologia germânica Germanic philology 02.04.03.02 Literatura inglesa 'English literature 02.05.06.07.03 

Filologia oriental Oriental philology 02.04.03.03 Literatura alemã German literature 02.05.06.07.05 

Filologia Românica Romanic philology 02.04.03.04 Literatura latina Latin literature 02.05.06.08 

Línguas Languages 02.04.01 Literaturas românicas Romance literatures 02.05.06.10 

Línguas clássicas Ancient languages 02.04.01 .01 Literatura francesa French literature 02.05.06.10.02 

Línguas modernas Modem languages 02.04.01 .03 Literatura portuguesa Portuguese literature 02.05.06.10.05 

Línguas asiáticas Asian languages 02.04.01 .03.03 Literatura espanhola Spanish literature 02.05.06.10.07 

Línguas europeias European languages 02.04.01 .03.05 Filosofia Phi losophy 02.06 

Línguas românicas Romance languages 02.04.01 .03.05.09 Antropologia filosófica Phi/,ºs'lfoq.íca/ 02.06.07 
an ro o ogy 

Português Portugueselanguage 02.04.01 .03.05.09.05 Epistemologia Epistemology 02.06.02 
Linguística Linguistics 02.04.02 Estética Aesthetics 02.06.01 



1 Fertilidade dos solos 1 Soil fertility 03.01 .06.06 

Ética Ethics 02.06.03 
02.06.03.01 Física dos solos Soil physics 03.01.06.11 Ética aplicada Applied ethics 
02.06.06 Função dos solos Soil function 03.01 .06.07 Fenomenologia Phenomenology 

Gestão integrada dos solos Soil integrated management 03.01.06.08 Filosofia da Ciência Phi/osophy of science 02.06.09 
02.06.08 Gestão dos solos Soil management 03.01 .06.09 Filosofia do Direito Phi/osophy of /aw 

Systematic phi/osophy 02.06.11 Mortologia dos solos Soil morphology 03.01.06.10 Filosofia sistemática 
02.06.04 Protecção dos solos Soil protection 03.01 .06.12 Lógica Logic 

Quimica dos solos Soil chemistry 03.01 .06.03 Metafísica Metaphysics 02.06.05 
02.06.10 Remediação dos solos Soil remediation 03.01.06.13 Semiótica Semiotics 

Ciências florestais Forest sciences 03.01.04 
Ciências religiosas Religious Sciences 02.07 

Agro-silvicultura Agro-forestry 03.01 .04.01 
Estudos bíblicos Biblica/ studíes 02.07.01 

Biodiversidade florestal Fores! biodiversity 03.01 .04.02 
Estudos sobre a Igreja Church studies 02.07.02 

Ecossistemas florestais Fores! ecosystems 03.01 .04.03 
Religiões comparadas Comparative religíon 02.07.03 

Fauna florestal Fores! fauna 03.01 .04.04 
Religiões não cristãs Non-Chrístían religions 02.07.04 

Flora florestal Fores! flora 03.01 .04.05 -~ Teologia Theology 02.07.06 
Floresta tropical Tropical forestry 03.01 .04.08 

CIÊNCIAS NATURAIS NATURAL SCIENCES 03 Produtos da floresta não Non wood forest products 03.01 .04.06 
Ciências agrárias Agricultura! sciences 03.01 derivados da madeira 

Agricultura em zonas Temperate agriculture 03.01.07 Silvicultura Sylviculture 03.01 .04.07 
temperadas Enologia Enology 03.01.03 
Agricultura tropical Tropical agriculture 03.01.08 Fitotecnia Phytotechny 03.01.05 
Agronomia Agronomics 03.01.02 Arboricultura Arboricultura 03.01 .05.01 
Culturas em campo Field crops 03.01 .02.04 Ciências de cultivo Crop sciences 03.01 .05.02 
Ervas daninhas Weeds 03.01 .02.07 Floricultura Floricultura 03.01 .05.03 
Fertilizantes Fertilisers 03.01 .02.03 Horticultura Horticultura 03.01 .05.04 
Pesticidas Pesticidas 03.01 .02.05 Olivicultura Olivicultura 03.01 .05.01 
Protecção de culturas Crop protection 03.01 .02.02 Produtos agrícolas Agricultura/ products 03.01.01 
Reprodução de culturas Crop breeding irrigation 03.01 .02.01 Forragens Forage products 03.01 .01 .03 irrigadas 

Produção de ovos Egg production 03.01 .01 .01 Sistemas de plantação de Plant cropping systems 03.01 .02.06 
culturas Produtos alimentares Food products 03.01 .01 .02 
Ciência do solo Sai/ science 03.01.06 Produtos de açúcar Sugar products 03.01 .01 .05 
Agro-quimica Agrochemistry 03.01 .06.01 Produtos de cultura industrial Industrial crop products 03.01 .01 .04 · 
Biodiversidade dos solos Soil biodiversity 03.01 .06.02 Zootecnia Zootechnics 03.01.09 
Contaminação dos solos Soil contamination 03.01 .06.04 Aditivos alimentares Feed additives 03.01 .09.08 
Ecologia dos solos Soil ecology 03.01 .06.05 Alimentação animal Animal nutrition 03.01 .09.02 



Animais leiteiros Dairy animais 03.01 .09.05 1 Biologia molecular 1 Molecular biology 03.02.03.18 

Animais produtores de carne Meat producing animais 03.01 .09.11 

Animais produtores de ovos Egg producing animais 03.01 .09.06 Genética Genetics 03.02.03.12 

Animais produtores de lã Wool producing animais 03.01.09.14 Hidrobiologia Hydrobiology 03.02.03.16 

Apicultura Apicultura 03.01 .09.03 Histologia Histology 03.02.03.13 

Avicultura Aviculture 03.01 .09.04 Microbiologia Microbiology 03.02.03.17 

Contaminação alimentar Feed contamination 03.01 .09.09 Mortologia humana Human morphology 03.02.03.15 

Criação de animais Animal breeding 03.01 .09.01 Radiobiologia Radiobiology 03.02.03.20 

Estudos equinos Equine studies 03.01 .09.07 Reprodução Reproduction 03.02.03.21 

Produção de carne Meat production 03.01 .09.12 Taxonomia Taxonomy 03.02.03.24 

Produtos alimentares Feed products 03.01.09.10 Botânica Botany 03.02.04 

Sericicultura Sericulture 03.01 .09.13 Botânica sistemática Systematic botany 03.02.04.11 

Ciências biológicas Biological sciences 03.02 Fisiologia vegetal Plant physiology 03.02.04.08 

. . ----4.4. Biodiversidade Biodiversity 03.02.01 Fitogeografia Phytogeography 03.02.04.06 45 
Avaliação do risco Risk assessment 03.02.01 .03 Fitopatologia Phytopathology 03.02.04.07 

Biologia da conservação Conservation biology 03.02.01 .02 Jardinagem Gardening 03.02.04.01 

Caracterização da Biodiversity characterisation 03.02.01 .01 Micologia Mycology 03.02.04.02 
biodiversidade Palinologia Palynology 03.02.04.05 
Exploração sustentável Sustainable exploitation 03.02.01 .04 Plantas daninhas Noxious plants 03.02.04.03 
Biologia Biology 03.02.03 Paleobotânica Palaeobotany 03.02.04.04 
Bioenergética Bioenergetics 03.02.03.04 Reprodução das plantas Plant propagation 03.02.04.09 
Biologia ambiental Environmental biology 03.02.03.09 Toxicologia das plantas Plant toxicology 03.02.04.10 
Biologia aplicada Applied biology 03.02.03.01 Ciência de animal de l..aboratory anim 

"' 
03.02.05 

Biologia aquática Aquatic biology 03.02.03.02 laboratório sc,ence 

Biologia celular Cell biology 03.02.03.05 Ciências da nutrição Nutritional sciences 03.02.06 

Biologia clínica Clinical biology 03.02.03.06 Engenharia biológica Biological engineering 03.02.02 

Biologia comportamental Behavioural biology 03.02.03.03 Cultura de plantas in vitro ln vitro culture of plant material 03.02.02.02 

Biologia computacional Computational biology 03.02.03.07 Engenharia genética qenetic engineering 03.02.02.01 

Biologia das populações Population biology 03.02.03.19 Zoologia Zoology 03.02.07 

Biologia do desenvolvimento Developmental biology 03.02.03.08 Anatomia animal Animal anatomy 03.02.07.01 

Biologia dos solos Soil biology 03.02.03.22 Endocrinologia animal Animal endocrinology 03.02 07.02 

Biologia estrutural Structural biology 03.02.03.23 Entomologia Entomology 03.02.07.07 

Biologia evolutiva Evolutionary biology 03.02.03.10 Etologia animal Animal ethology 03.02.07.03 

Biologia funcional Functional biology 03.02.03.11 Fisiologia animal Animal physiology 03.02.07.05 

Biologia humana Human biology 03.02.03.14 Mortologia animal Animal morphology 03.02.07.04 



03.02.07.09 

Zoogeografia à Zoogeography 03.02.07.11 
Zoologia aplicada Applied zoology 03.02.07.06 
Zoologia sistemática Systematic zoology 03.02.07.10 

Ciências do ambiente Environmental science 03.03 

Alterações globais Global change 03.03.03 

Alterações climáticas Climate change 03.03.03.02 
Ciclos bioquímicos e Biochemical and hydrological 03.03.03.01 
hidrológicos cycles 
Ocupação e degradação dos Land cover and degradation 03.03.03.04 
solos 
Ozono e composição Ozone and atmospheric 03.03.03.05 
atmosférica composition 
Saúde humana (alterações Human health (Global change) 03.03.03.03 
mundiais) 

. -42. Ciências da água Water science 03.03.05 

Captação de água Water harvesting 03.03.05.11 
Distribuição da água Water distribution 03.03.05.09 
Economia da água Water economics 03.03.05.1 O 
Ecossistemas de água doce Freshwater ecology 03.03.05.04 
Gestão da água ao nível da Catchment scale water 03.03.05.01 
bacia hidrográfica management 
Gestão integrada da água lntegrated management of water 03.03.05.06 
Gestão da água urbana Urban water management 03.03.05.07 
Hidrologia (Ciência da água) Hydrology (Water science) 03.03.05.05 
lnteracções água-clima Water-climate interactions 03.03.05.19 
Monitorização da qualidade da Water quality monitoring 03.03.05.13 
agua 
Políticas da água Water policy 03.03.05.12 
Previsão de inundações Flood forecasting 03.03.05.03 
Tratamento de água potável Drinking water treatment 03.03.05.02 
Tratamento de águas residuais Wastewater treatment 03.03.05.08 
Re-utilização da água Water re~use 03.03.05.14 
Poupança da água Water saving 03.03.05.15 
Gestão da água em condições Water scarsity management 03.03.05.16 
de escassez 
Abastecimento de água Water supply 03.03.05.17 

Modelação de sistemas 
hidráulicos 

Ciências geofísicas 
Ciências marinhas 
Geografia física 
Geoquímica 
Mecânica dos solos 
Paleontologia 
Ecologia 
Biodegradação 
Bioclimatologia 
Ecologia animal 
Ecologia aplicada 
Ecologia aquática 
Ecologia humana 
Ecologia vegetal 
Ecossistemas 
Ecotoxicologia 
Gestão de resíduos 
Riscos ambientais 
Radioecologia 
Gestão dos recursos 
naturais 
Aquicultura 
Ciências das pescas 
Gestão das zonas costeiras 
lnteracção entre o ambiente, a 
pesca e a aquicultura 
Protecção ambiental 

Ética nas ciências naturais 

CIÊNCIAS FÍSICAS 

Astronomia 
Astrofísica 
Cosmologia 

Water system modelling 03.03.05.18 

03.03.01 
Geophysical sciences 03.03.01 .02 
Marine sciences 03.03.01.03 
Physical geography 03.03.01 .05 
Geochemistry 03.03.01 .01 
Soil mechanics 03.03.01 .06 
Paleontology 03.03.01 .04 
Ecology 03.03.02 
Biodegradation 03.03.02.05 
Bioclimatology 03.03.02.04 
Animal ecology 03.03.02.01 
Applied ecology 03.03.02.02 47 
Aquatic ecology 03.03.02.03 
Human ecology 03.03.02.09 
Plant ecology 03.03.02.10 
Ecosystems 03.03.02.06 
Ecotoxicology 03.03.02.07 
Wastes management 03.03.02.12 
Environrnental risks 03.03.02.08 
Radioecology 03.03.02.11 
/Jlatural resource 03.03.04 
management 
Aquaculture 03.03.04.01 
Fisheries science 03.03.04.05 
Coastal zone management 03.03.04.02 
l;nvironment, fisheries and 03.03.04.03 
aquaculture interaction 
Environmental protection 03.03.04.04 

Ethics in natural sciences 03.04 

PHYSICAL SCIENCES 04 

Astronomy 04.01 
Astrophysics 04.01.01 
Cosmology 04.01.02 



Química Chemistry 04.02 Química de polímeros Polymer chemistry 04.02.12.04 
Análise instrumental Instrumental analysis 04.02.09 Quimica do carbono Carbon chemistry 04.02.12.01 

Química macromo!ecular Macromo!ecular chemistry 04.02.12.02 

Bioquímica Biochemistry 04.02.03 

Bioquímica vegetal Plant biochemistry 04.02.03.05 Química organometálica Organometallic chemistry 04.02.12.03 
Citoquímica Cytochemistry 04.02.03.01 Química solar Solar chemistry 04.02.15 

Enzimologia Enzimology 04.02.03.02 Técnicas instrumentais Instrumental techniques 04.02.10 

Histoquímica Histochemistry 04.02.03.03 Ciência de computadores Computer science 04.03 
Metabolismo Metabolism 04.02.03.04 A"l//tefW.'ª de Computer architecture 04.03.03 co pu a ores 
Catálise heterogénea Heterogeneous catalysis 04.02.06 Computação distribuída 
Catálise homogénea Homogeneous catalysis 04.02.07 

Distributed compuling 04.03.03.01 

Mecanismos de reacção Reaction mechanisms 04.02.14 
Computação paralela Parallel compuling 04.03.03.02 

e dinâmica and dynamics Cibernética Cybernetics 04.03.06 

Química analítica Analytical chemistry 04.02.01 Inteligência artificial Artificial intelligence 04.03.06.01 

---41 Espectroquimica Spectrochemistry 04.02.01 .02 Componentes (hardware) Compute, hardware 04.03.04 

Química clínica Clinical chemistry 04.02.01 .01 
do computador 

Química aplicada Applied chemistry 04.02.02 
Computação autónoma Autonomic computing 04.03.02 

Química alimentar Food chemistry 04.02.02.03 
Design de sistemas Systems design 04.03.12 

Química ambiental Environmental chemistry 04.02.02.02 
Modelação de redes Modelling networks 04.03.12.01 
Redes neuronais Neural networks 04.03.12.02 

Química cósmica Cosmic chemistry 04.02.02.01 
Fer{f,[faerztas de Modelling toais 04.03.10 

Química farmacêutica Pharmaceutical chemistry 04.02.02.05 mo eaçao 

Química industrial Industrial chemistry 04.02.02.04 ~eg}ão de bases de a os Database management 04.03.07 

Química combinatória Combinatorial chemistry 04.02.04 Protecção de dados Data protection 04.03.07.01 
Química computacional Computational chemistry 04.02.05 Informática ln"formatics 04.03.09 
Química estrutural Structural chemistry 04.02.16 Informática aplicada Applied informatics 04.03.09.01 
Química física Physical chemistry 04.02.13 '(/pdela'ifeo em 3 3 D model/ing 04.03.01 
Electroquimica Electrochemistry 04.02.13.01 1mens es 

Fotoquímica Photochemistry 04.02.13.03 Programação Programming 04.03.11 

Química das superfícies Surface chemistry 04.02.13.06 Engenharia de software Software engineering 04.03.11.01 

Química de radiações Radiation chemistry 04.02.13.05 Sistemy,scfoe Compute, systems 04.03.05 compu a ores 
Química nuclear Nuclear chemistry 04.02.13.02 lnteracção pessoa-computador Human computar interaction 04.03.05.01 
Química quântica Quantum chemistry 04.02.13.04 Sistemas digitais Digital systems 04.03.08 
Química inorgânica lnorganic chemistry 04.02.08 Conteúdos digitais Digital content 04.03.08.01 
Química molecular Molecular chemistry 04.02.11 Ética nas ciências físicas Ethics in physical sciences 04.04 
Química orgânica Organic chemistry 04.02.12 Matemática Mathemalics 04.05 



Álgebra Algebra 04.05.01 Acústica Acoustics 04.06.01 
Teoria de campos Field theory 04.05.01 .01 Electroacústica Electroacoustics 04.06.01 .01 
Teoria de conjuntos Set theory 04.05.01 .03 Biofísica Biophysics 04.06.03 
Teoria de grupos Group theory 04.05.01 .02 Biofísica fisiológica Physiological biophysics 04.06.03.03 
Algoritmos Algorithms 04.05.02 Biofísica molecular Molecular biophysics 04.06.03.02 
Análise combinatória Combinatoria/ analysis 04.05.05 Biomecânica Biomechanics 04.06.03.01 

Electromagnetismo Electromagnetism 04.06.08 

Análise matemática Mathematical analysis 04.05.09 

Análise de Fourier Fourier analysis 04.05.09.02 

Análise funcional Functional analysis 04.05.09.03 Física da radiação Radiation physics 04.06.08.01 
Equações diferenciais Differential equations 04.05.09.01 E/ectrónica E/ectronics 04.06.09 

Funções Functions 04.05.09.04 Descargas electrónicas Electronic discharges 04.06.09.04 
Estatística Statistics 04.05.13 Electrónica aplicada Applied electronics 04.06.09.01 
Biometria Biometrics 04.05.13.01 Electrónica dos computadores Computar electronics 04.06.09.02 

.__5Q_ Estatística médica Medical statistics 04.05.13.02 Microelectrónica Microelectronics 04.06.09.05 51 
Geometria Geometry 04.05.08 Nanoelectrónica Nanoelectronics 04.06.09.06 
Geometria algébrica Algebraic geometry 04.05.08.01 Optoelectrónica Optoelectronics 04.06.09.07 
Topologia algébrica Algebraic topology 04.05.08.02 Transferência de dados Electronic data interchange 04.06.09.03 electrónicos 
Lógica matemática Mathematical logic 04.05.10 

Estática Statics 04.06.17 
Matemática aplicada Applied mathematics 04.05.03 

Física aplicada Applied physics 04.06.02 Numerical analysis 04.05.03.05 Análise numérica Física ambiental Environmental physics 04.06.02.01 
Biomatemática Biomathematics 04.05.03.02 

Operations research 04.05.03.06 
Física experimental Experimental physics 04.06.02.02 

Investigação operacional Física médica Medical physics 04.06.02.03 
Matemática actuarial Actuarial mathematics 04.05.03.01 

Business mathematics 04.05.03.03 
Fsica computacional 04.06.06 

Matemática empresarial 
04.05.03.04 

Física de neutrões Neutron physics 04.06.12 
Matemática para a engenharia Engineering mathematics 

CorllfeutaV{mal 04.05.06 
Física de superfícies Surtace physics 04.06.19 

Matemfica compu ac10nal ma ema ,cs Física do estado sólido Solid state physics 04.06.16 
Modelos computacionais Computational models 04.05.06.01 Física estatística St,,tistical physics 04.06.18 
Sistemas computacionais Computing systems 04.05.06.02 Física matemática • Mathematica/ physics , 04.06.10 
Matemática discreta Discrete mathematics 04.05.07 Física química Chemical physics 04.06.04 

Teoga dffJ Probability theory 04.05.12 Mecânica clássica C/assica/ mechanics 04.06.05 pro ab, , ades 
Cinética 

Teoria da caos Chaos theory 04.05.04 Kinetics 04.06.05.03 

Teoria das números Number theory 04.05.11 Dinâmica dos fluidos Fluid dynamics 04.06.05.01 

Physics 04.06 
Gravitação Gravitation 04.06.05.02 

Física Mecânica estrutural Structural mechanics 04.06.05.04 



Mecânica quântica Quantum mechanics 04.06.14 Etnologia comparada Comparative ethnology 05.01 .03.01 

Espectroscopia Spectroscopy 04.06.14.05 Etnografia Ethnography 05.01 .03.02 

Física atómica Atomic physics 04.06.14.01 Ciências da comunicação Communication sciences 05.02 
Física molecular,_ Molecular physics 04.06.14.02 comunjcajp o Audiovisual . 05.02.01 au IOVISU commumcat10n 
Física nuclear Nuclear physics 04.06.14.03 

Teoria quântica dos campos Quantum field theory 04.06.14.04 
Comunicagpo Business. . 05.02.02 empresan commumcat10n 

Metrologia Metrofogy 04.06.11 Comunicação gráfica Graphic communication 05.02.04 

Óptica Optics 04.06.13 Comunicação por voz Speech communication 05.02.11 
Estudos sobre os media Media studies 05.02.06 
Estudos audiovisuais Audiovisual studies 05.02.06.01 

Óptica aplicada Applied optics 04.06.13.01 

Microscopia Microscopy 04.06.13.02 

Propriedades da matéria Cond",f/fed matter 04.06.07 Estudos sobre a rádio Radio studies 05.02.06.02 condensada prope 1es 

Cristalografia Cristallography 04.06.07.01 Estudos sobre a televisão Television studies 05.02.06.03 

Física de semicondutores Physics of semiconductors 04.06.07.06 Jornalismo Journalism 05.02.05 
.. --5~ 

Matéria mole e física de Soft matter and polymer physics 04.06.07.08 Publicação Publishing 05.02.09 
polímeros Publicações electrónicas Electronic publishing 
Propriedade electrónica, Electronic magnetic and 04.06.07.02 05.02.09.01 
magnética e supercondutora superconductive propertie Refações públicas Public refations 05.02.08 
Propriedades mecânicas e Mechanical and thermal 04.06.07.04 Serviios de informação On-line information 05.02.07 
termais properties na ln ernet services 

Prorriedades ópticas e 
dieléctricas 

Optical and dielectric properties 04.06.07.05 Criminologia Criminology 05.03 

Relaxamento Relaxation 04.06.07.07 Estudos culturais Cultural studies 05.04 

Supercondutores Superconductors 04.06.07.09 Estudos africanos African studies 05.04.01 
Relatividade Relativity 04.06.15 Estudos americanos American studies 05.04.02 
Termodinâmica Thermodynamics 04.06.20 Estudos canadianos Canadian studies 05.04.02.02 
Termodinâmica aplicada Applied thermodynamics 04.06.20.01 Estudos latino-americanos Latin American studies 05.04.02.03 

CIÊNCIAS SOCIAIS SOCIAL SCIENCES 05 Estudos nativo-americanos American lndian studies 05.04.02.01 

Antropologia Anthropology 05.01 Estudos norte-americanos North-American studies 05.04.02.04 

Antr:moioy,ia da communjcation 05.01.01 Estudos Clássicos Ancient studies 05.04.03 
com 1ca ao an ropo ogy Cultura grega Greek civilization 05.04.03.01 
Antropologia cultural Cultural anthropo/ogy 05.01.02 Civilização romana Roman civilization 05.04.03.02 
Antropologia física Physical anthropology 05.01.05 Estudo anglo-saxónicos Anglo saxon studies 05.04.04 
Antropologia médica Medical anthropofogy 05.01.04 Estudos árabes Arabic studies 05.04.05 
Antropologia social Social anthropo/ogy 05.01.06 Estudos asiáticos Asian studies 05.04.06 
Etnologia Ethnology 05.01.03 Estudos hindus Hindi studies 05.04.06.01 



Estudos paquistaneses Pakistan studies 05.04.06.02 
Estudos bizantinos Byzantine studies 05.04.07 Economia Economics 05.06 
Estudos cópticos Coptic studies 05.04.08 Avaliação Valuation 05.06.38 
Estudos europeus European studies 05.04.10 Banca Banking 05.06.04 
Estudos austríacos Austrian studies 05.04.10.01 Capital de risco Ventura capital 05.06.04.04 
Estudos balcânicos Balkan studies 05.04.10.02 Ciência financeira Financial science 05.06.17 
Estudos britânicos British studies 05.04.10.03 Economia fiscal Fiscal economics 05.06.17.01 
Estudos catalães Catalan studies 05.04.10.04 Economia agrária Agricultura/ economics 05.06.02 
Estudos celtas Celtic studies 05.04.10.05 Economia da aquicultura Aquicultural economics 05.06.02.01 
Estudos holandeses Dutch studies 05.04.10.06 Economia da drenagem Drainage economics 05.02.02.02 

Economia da horticultura Horticultura! economics 05.06.02.05 
Economia da irrigação lrrigation economics 05.06.02.06 
Economia das pescas Fisheries economics 05.06.02.03 
Economia florestal Forestry economics 05.06.02.04 

Estudos sobre a Europa de East European studies 05.04.10.07 
Leste 
Estudos fino-húngaros Finno~ugric studies 05.04.10.08 Investimento não-bolsista Private equity 05.06.04.02 .........SA. Estudos franceses French studies 05.04.10.09 Investimento privado Private investment 05.06.04.03 
Estudos alemães German studies 05.04.10.10 Serviços de corretagem Brokerage services 05.06.04.01 
Estudos Hispânicos Hispanic studies 05.04.10.11 Economia ambiental Environmental 05.06.16 econom1cs Estudos italianos ltalian studies 05.04.10.12 

Economia dos recursos hídricos Water resources economics 05.06.16.03 Estudos portugueses Portuguesa studies 05.04.10.14 
Economia dos recursos naturais Natural resource economics 05.06.16.02 Estudos islâmicos lslamic studies 05.04.11 
Economia ecológica Ecological economics 05.06.16.01 

Estudos hebraicos Jewish studies 05.04.12 Estudos sobre o comércio de Retail studies 05.06.07.02 retalho 
Estudos medievais Middle Ages studies 05.04.13 
Estudos orientais Oriental studies 05.04.15 Economia da construçâo Gpnstruction eco mies 05.06.08 

Estudos chineses Chinesa studies 05.04.15.01 Economia da produção Production economics 05.06.34 

Estudos japoneses Japanese studies 05.04.15.02 Estudos sobre a indústria 
transformadora Manufacturing studies 05.06.34.01 

Estudos regionais Regional studies 05.04.16 Economia das pescas Fishery economy 05.06.18 
~studos sobre a Renaissance studies 05.04.17 Anã.lisa sócio-econónica da Socio-ecqnomics (Fishery 05.06.18.03 enascença pesca ecónomy 
Estudos sobre o Médio Middle east studies 05.04.14 Marketing da aquicultura Aquaculture marketing 05.06.18.01 Oriente 
Estudos sobre o Terceiro Third world studies 05.04.19 Proce~samento e marketing de Seako~.d 8rocessing and 05.06.18.02 
Mundo pesca o mar em 

Eskimo studies 05.04.09 ~conomr,,do ~confc,mics of 05.06.15 Estudos. sobre os esenvo v1mento eve opment esqwmos 
Cooperação para o 

Demografia Demography 05.05 desenvolvimento Development cooperation 05.06.15.01 

Desenvolvimento rural Rural development 05.06.15.03 



Estudos sobre o Development studies 05.06.15.02 
desenvolvimento 

Gestão do conhecimento Knowledge management 05.06.30.10 

Economia do mercado Labour market 05.06.26 
Gestão do turismo Tourlsm management 05.06.30.18 

de trabalho economics Gestão financeira Financial management 05.06.30.06 
Desenvo!vime~to da carreira de Career~evelopment of 05.06.26.01 
investigação researc ers 

Estudos sobre mercado de Labour market studies 05.06.26.06 
trabalho 

Gestão hospitalar Hospital management 05.06.30.07 
Gestão industrial Industrial management 05.06.30.08 
Estudos sobre o turismo Tourism studies 05.06.36 

Formação de recursos humanos Human resources in training 05.06.26.05 Economia do turismo Tourism economy 05.06.36.01 
Mobilidade de recursos Human resources in mobility 05.06.26.03 
humanos 
Recursos humanos na educação Human resources in education 05.06.26.02 
Recursos humanos na Human resources in research 05.06.26.04 
investigação 

Marketing Marketing 05.06.31 
Estudos de mercado Market study 05.06.31.05 
Marketing agrícola Agricultura! marketing 05.06.31.02 
Marketing europeu European marketing 05.06.31.03 

Economia do trabalho Labaur economics 05.06.25 Marketing internacional lnternational marketing 05.06.31.04 
r,conom/r. dos Transport economics 05.06.37 ranspo es 

Publicidade Advertising 05.06.31.01 
Microeconomia Microeconomics 05.06.32 

__s_§_ 
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Economia internacional tnternationa/ economics 05.06.23 
Comércio internacional lntemational commerce 05.06.23.01 Ciências da educação Educational sciences 05.07 
Economia política Política/ economy 05.06.33 Educação Education 05.07.01 
Economia pública local Local public economics 05.06.28 Educação artística Art education 05.07.01 .02 
Economia social Social economics 05.06.35 Educação comparada Comparative education 05.07.01 .05 
Economia veterinária Veterinary economics 05.06.39 Educação contínua Permanent education 05.07.01.15 
Estudos de gestão Management studies 05.06.30 Educação de adultos Adult education 05.07.01 .01 
Administração Administration 05.06.30.01 Educação tisica Physical education.,. 05.07 .01 .16 
Gestão ambiental Environmental management 05.06.30.03 Desporto ,Sport 05.07.01 .16.01 
Gestão da construção Construction management 05.06.30.02 Educação histórica Historical education 05.07.01 .10 
Gestão da inovação lnnovation management 05.06.30.09 Educação musical Music education 05.07.01 .13 
Gestão da produção Production management 05.06.30.14 Educação sanitária Health education 05.07.01 .09 
Gestão da qualidade Quality management 05.06.30.15 Ensino da ciência Science education 05.07.01.17 

Ensino de línguas ' Ciência das organizações Organizational science 05.06.30.13 Language education 05.07.01.11 
Gestão de áreas urbanas Urban areas management 05.06.30.20 Ensino experimental Experimental education 05.07 .01 .08 
Gestão de empresas Management of enterprises 05.06.30.12 Estudos curriculares Curriculum studies 05.07.01 .06 
Gestão de infra-estruturas Faci!ities management . 05.06.30.05 Estudos de enfermagem Nursing studies 05.07.01.14 
Gestão de recursos Resources management 05.06.30.16 Estudos de secretariado Secretarial studies 05.07.01 .18 
Gestão de tecnologia Technology management 05.06.30.17 Estudos sobre a infância Childhood studies 05.07.01 .04 
Gestão de transportes Transport management 05.06.30.19 Formação de professores T eacher training 05.07.01 .20 



Formação médica Medical training 05.07.01.12 
Orientação escolar Educational guidance 05.07.01 .07 
Orientação profissional Careers guidance 05.07.01 .03 
Pedagogia social Social pedagogy 05.07.01.19 
Estudas sobre Learning studies 05.07.02 
apren 1zagem 

Direito do ambiente Envirinmental law 05.10.05 
Direito do trabalho Labour/aw 05.10.14 
Direito dos transportes Transportation Jaw 05.10.21 
Direito aéreo Aerial law 05.10.21.01 
Direito maritimo Marltime law 05.10.21.02 

MetOff Ploy,ia de Research methodology 05.07.03 
mves 1ga ao 
Análise comparativa Benchmarking 05.07.03.01 
Métodos de ensino Teaching methods 05.07.04 
Ensino tecnológico Technological education 05.07.04.04 
Jogos educativos Educational games 05.07.04.01 

Direito ferroviário Railways law 05.10.21.03 
Direito financeiro Finance law 05.10.07 
Direito fiscal Fiscal law 05.10.08 
Direito informático lnformatic /aw 05.10.10 
DiTIJflo internacional lnternational /aw 05.10.11 pu ICO 

Métodos de ensino especial Special teaching methods 05.07.04.02 Direito do espaço Space law 05.10.11.03 
Ciência do ensino Teaching science 05.07.04.03 Direito do mar Law of lhe sea 05.10.11.02 

Ética nas ciências sociais Ethics in social sciences 05.08 Direitos humanos Human rights 05.10.11.01 

Geografia Geography 05.09 
Cartografia Cartography 05.09.01 

Direito médico Medical /aw 05.10.16 
Direito privado Private/aw 05.10.17 
Direito civil Civillaw 05.10.17.01 
Direito comercial Commercial law 05.10.17.02 

Geografia económica Economic geography 
Geografia histórica Historica/ geography 05.09.04 

Direito do consumo Consumer law 05.10.17.03 Geografia humana Human geography 05.09.05 
Direito dos seguros lnsurance law 05.10.17.05 Geografia regional Regional geography 05.09.06 
Direito industrial Industrial law 05.10.17.04 Geografia social Social geography 05.09.07 
Direito público Public law 05.10.18 Geopolítica Geopo/itics 05.09.03 
Direito administrativo -Administrative law 05.10.18.01 Ciências jurídicas Juridical sciences 05.10 
Direito constitucional Constitutional law 05.10.18.02 Contencioso Judicial /aw 05.10.12 Direito da construção Construction law 05.10.18.03 Direito agrário Agrarian /aw 05.10.01 Direito do urbanismo Town planning law 05.10.18.05 Direito canónico Canon /aw 05.10.02 Direito económico Economic law 05.10.18.04 Direito comparado Comparative law 05.10.03 
Direito romano Romanlaw 05.10.19 Direito comunitário European law 05.10.06 
Direito social Social law 05.10.20 Direito Penal Criminal law 05.10.04 

Criminalidade económica Anti-fraud 05.10.04.01 
Ciências políticas Political sciences 05.11 
Ciência e sociedade Science and Society 05.11.05 Direito da comunicação Media /aw 05.10.15 
Estudos de políticas Po/icy studies 05.11.02 Direito da saúde Health /aw 05.10.09 

Direito de menores Juveni/e /aw 05.10.13 
Ciência militar Military science 05.11.02.07 
Estudos internacionais lnternational studies 05.11.02.06 



Estudos sobre defesa Defence studies 05.11.02.01 Psicologia diferencial Differential psychology 05.12.04.05 
Política dos transportes T ransport policy 05.11.02.08 Psicologia do desenvolvimento Developmental psychology 05.12.04.04 
Política internacional lnternational politics 05.11.02.04 Psicologia experimental Experimental psychology 05.12.04.07 
Políticas da UI; EU policies 05.11.02.03 Psicologia social Social psychology 05.12.04.10 
Políticas de desenvolvimento Development policy 05.11.02.02 Psiconomia Psychonomics 05.12.04.08 
Relações internacionais lnternational relations 05.11.02.05 Psicoterapia Psychotherapy 05.12.04.09 
Governação Gavernance 05.11.01 Sociologia Sociology 05.13 
Polítícas púb/ícas Publíc polícy 05.11.04 Comportamento societal Societal behaviour 05.13.06 
Administração pública Public administration 05.11.04.04 
Estudos sociais Social studies 05.11.04.09 

lnvestrt,agão sócío- Socio-eRonomic 05.13.07 econo , a researc 

Políticas agrícolas Agriculture policy 05.11.04.01 
Políticas científicas Science policy 05.11.04.07 

Políticas culturais Cultural policy 05.11.04.03 

Macro-sociologia Macrosocíology 05.13.02 
Mudanças sociais Socíal changes 05.13.04 
r.odefroião socíal da f.ºfifªI 7chaping of 05.13.05 ecno o ,a ec no og 

Museologia Museology 05.11.04.03.03 Socíología rural Rural socíology 05.13.03 
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Políticas de desenvolvimento R& T development policy 05.11.04.05 
de l&T 
Políticas de investigação Research policy 05.11.04.06 
Políticas sociais Social policy 05.11.04.08 

Sociologia urbana Urban socíology 05.13.11 
CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS TECHNOLOGICAL SCIENCES 06 
Arquitectura Architecture 06.01 
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Arquitectura naval Naval archítecture 06.01.03 
Arquítectura paísagísta Landscape archítecture 06.01.02 

Políticas tecnológicas Technology policy 05.11.04.10 
Políticas urbanas Urban policy 05.11.04.11 Design Desígn 06.01.01 
Protecção civil Civil protection 05.11.04.02 Design ambiental Environmental design 06.01 .01 .03 
Sensibílízação do Publíc awareness of 05.11.03 Design assistido por computador ~omputer-aided desig 06.01 .01 .02 público para a ciência science 

Compreensão pública da ciência Public understanding of science 05.11.03.02 Design cénico Sei design 06.01.01.13 

Percepção pública da ciência Public perception of science 05.11.03.01 Design de artesanato Handicraft design 06.01 .01 .08 

Psychological sciences 05.12 Design de edifícios Building design 06.01 .01 .01 Ciências psicológicas 
Behavioural sciences 05.12.01 Design de espaços Spatial design 06.01.01.14 CiênciaJ. do campo amento Design de interiores Interior design 06.01 .01 .10 

Ciências cognitivas Cognitive science 05.12.02 Design de moda Fashion design 06.01 .01 .04 
Estudos psicoanalíticos Psychoanalytic studies 05.12.03 Design de produtos Product design 06.01.01.12 
Psicologia Psychology 05.12.04 Design de teatro Theatre design 06.01 .01. 15· 
Psicologia aplicada Applied psychology 05.12.04.01 Design de vidros Glass design 06.01 .01 .06 
Psicologia clínica Clinical psychology 05.12.04.02 Design gráfico Graphic design 06.01 .01 .07 
Psicologia da educação Educational psychology 05.12.04.06 Design industrial Industrial design 06.01 .01 .09 
Psicologia da orientação Counselling psychology 05.12.04.03 



Design têxtil Textile design 06.01.01.15 Teoria de sistemas Systems theory 06.02.27.01 
Design urbano Urban design 06.01.01.17 EnffJ/nharia 1.º co ec,men o Knowledge engineering 06.02.15 
Estudos sobre mobiliário Furniture studies 06.01 .01 .05 
Produção de modelos Modelmaking 06.01.01.11 

Engenharia do design Design engineering 06.02.10 
Engenharia do som Sound engineering 06.02.25 

Engenharia : Engineering 06.02 

Engenharia aeroespacial Aerospace engineering 06.02.01 

Aeronaútica Aeronautics 06.02.01 .01 

~l/flenharia dos recursos Water resources 06.02.29 1 ICOS engmeermg 
Engenharia e/ectrónica E/ectronic engineering 06.02.12 

Engenharia agrícola Agricultura/ engineering 06.02.02 Efl!l!lin"aria. e ro ecmca Electrica/ engineering 06.02.11 

Engenharia biomédica Biomedica/ engineering 06.02.04 Engenharia geológica Geologica/ engineering 06.02.13 
Engenharia civil Civil engineering 06.02.06 Engenharia industrial Industrial engineering 06.02.14 
Engenharia de inira-estruturas lnfrastructures engineering 06.02.06.04 Engenharia marítima Maritime engineering 06.02.16 
Engenharia do betão Concrete engineering 06.02.06.01 Estruturas costeiras Coastal structures 06.02.16.01 
Engenharia estrutural Structural engineering 06.02.06.05 Engenharia naval Naval engineering 06.02.16.02 
Engenharia hidraúlica Hydraulic engineering 06.02.06.03 Estruturas 'off-shore' Off-shore structures 06.02.16.03 
Geotecnia Geotechnics 06.02.06.02 Engenharia mecânica Mechanica/ engineering 06.02.18 

~l/ffflnP,afia de Biomateria/ engineering 06.02.03 
1 a er,a1s 

Engenharia automóvel Vehicle engineering 06.02.18.04 

Enff,en"aga de Computer engineering 06.02.08 
co pu a ores 

Enff,enharia.de Communication 06.02.07 co umcaçoes eng1neer,ng 

Engenharia da vibração Vibration engineering 06.02.18.05 
E'il/,e~h,iria de sistemas de Propulsion systems engineering 06.02.18.03 pr u sao 
Engenharia electromecânica Electromechanical engineering 06.02.18.01 

Engenharia de Telecommunications engineering 06.02.07.01 
telecomunicações 

Metalurgia Metallurgy 06.02.18.02 
Engenharia nuclear Nuclear engineering 06.02.20 
Engenharia química Chemica/ engineering 06.02.05 

Engenharia de controlo Contrai engineering 06.02.09 

Automação Automation 06.02.09.01 Engenharia térmica Thermal engineering 06.02.28 
Redes de controlo Control networks 06.02.09.02 Microengenharia Microengineering 06.02.19 
Robótica Robotics 06.02.09.03 Topografia Surveying 06.02.26 
Engenharia de materiais Materiais Engineering 06.02.17 Tecnologia Technology 06.03 
Engenharia de precisão Precision engineering 06.02.21 Biotecnologia Biotechnology 06.03.01 
Engenharia de projecto Project engineering 06.02.23 Bancos de tecidos Tissue banks 06.03.01 .06 
EnJlenharia de Process engineering 06.02.22 Biotecnologia alimentar Food biotechnology 06.03.01 .03 pr, cessas 
Engenharia de bioprocessos Bioprocess engineering 06.02.22.01 Biotecnologia animal Animal biotechnology 06.03.01 .01 
Controlo de processos Process contrai 06.02.22.02 Biotecnologia vegetal Plant biotechnology 06.03.01 .05 
Engenharia de simulação Simulation engineering 06.02.24 Nanobiotecnologia Nanobiotechnology 06.03.01 .04 
Engenharia de sistemas Systems engineering 06.02.27 



Process~s de purificação e Downstream processing 06,03.01.02 
separaçao 
Detecção remota Remate sensing 06.03.33 

Negócio electrónico E-business 06.03.14.01 
Organizações virtuais Virtual organisations 06.03.14.06 
Tecnologia da segurança Security technology 06.03.14.04 

Exploração rpineira Mining 06.03.26 

Micro-tecnologia Micro-technology 06.03.24 

Micro-sistemas Microsystems 06.03,24.01 

Módulos de sub-sistemas Subsystem modules 06.03.24,02 

Nanotecnologia Nanotechnology 06.03.27 

Nano-dispositivos Nanodevices 06.03.27,01 

Nano-sistemas Nanosystems 06.03,27.02 

Normalização de Standardisation of 06.03.37 
tecnologias technologies 

Tecnologias de confiança T rust technology 06,03.14.05 
Tecr,,oiog/~ da resg-umentation 06.03.15 ms rum n açao ec no ogy 
Instrumentação médica Medical instrumentation 06.03.15.02 
Instrumentação para física Physical instrumentation 06.03.15,04 
Sensores Sensors 06,03.15.05 
Tecnologia laser Laser technology 06.03.15,01 
Tecnologia musical Music technology 06,03.15.03 
Tecnologia da Internet Internet technology 06.03.17 

Optoelectrónica Optronics 06.03.29 

Técnicas de datação Dating techniques 06.03.06 
Tecnologia da medição Measurement technology 06.03.22 
Tecnologia da produção Production technology 06.03.31 

Técnicas gráficas Graphic techniques 06.03.11 Embalagens Packaging 06.03.31.05 

Computação gráfica Computer graphics 06.03,11.01 

Impressão Printing 06.03.11.02 
Produtos de metal Metal products 06.03.31,04 
Sistemas de produção Manufacturing systems 06.03.31.03 

Tecnologia ambiental f.míf ro~mental 06.03.09 
ec no ogy 

Engenharia dos minerais Mineral engineering 06,03.09,03 

Produção de biogás Biogas production 06.03.09.01 

Tecnologia florestal Forestry technology 06,03.09.02 

Tecnologia aquática Water technology 06.03.41 

TecnoloJ!Ja .da f.º!/lm~nication 06.03.03 
comum çao ec no ogy 

Produção de media Media production 06,03.03,01 

Tecnologia de redes Network tecnology 06.03,03.02 

J 

Tecnologia alimentar Food technology 06,03,31.02 
Tecnologia das bebidas Drink technology 06.03.31.01 
Tecnologia têxtil Textiles technology 06.03,31.06 
Tecnologia da seguança Safety technology 06.03.34 
Tecnologia de alto vácuo High vacuum technology 06.03.12 
TecnolV!JÍfc de Computer technology 06.03.04 compu ores 
Processamento de imagem lmage processing 06.03.04.02 
Processamento de sinal Signal processing , 06.03.04.03 
Processamento de voz .Speech processing \ 06,03,04.05 
Técnicas de controlo Contrai techniques 06.03.04.01 

Tecnologia de periféricos Peripherals technology 06,03.03,03 

Tecnologia móvel baseada em Satellite-based mobile 06.03,03.04 
satélite technology 

Tecnz1oe,i;, da Construction technology 06.03.05 Systems technology 06,03.04.06 
cons ru ao Tecnologia de software Software technology 06.03.04.04 
Construção civil Building construction 06.03.05.01 Tecnologia de interface Interface technology 06.03.16 

Tecnologia do betão Concrete technology 06.03.05.02 lntertaces inteligentes lntelligent intertaces 06.03.16.02 
lnformation technology 06.03.14 

Tefcnoloe,i;, da Realidade aumentada 
m orma ao 

Augmented reality 06.03.16.01 

Comércio electrónico E-commerce 06,03.14,02 Realidade virtual Virtual reality 06.03.16.05 

Governo e!ectrónico E-governement 06.03.14.03 Superfícies interactivas lnteractive surfaces 06.03.16.03 



Tecnologia de acesso Multilingual access technology 06.03.16.04 
multilinguístico 
Tecnologia de materiais Materiais technology 06.03.21 

Tecnologia da madeira Wood technology 06.03.21.06 

Tecnologia da r~ciclagem Recycling technology 06.03.21.05 

Geração de electricidade Generation of e!ectricity 06.03.08.09 
Sequestro de dióxido de carbono CO2 sequestration 06.03.08.02 
Sistemas da rede eléctrica Electricity grid systems 06.03.08.05 
Sistemas de captura de dióxido CO2 capture systems 06.03.08.01 de carbono 

Tecnologia de explosivos Explosives technology 06.03.21.01 Sistemas de energia híbridos Hybrid energy systems 06.03.08.11 
Tecnologia do papel Paper technology 06.03.21.03 

Tecnologia dos metais Metal technology 06.03.21.02 

Tecnologia dos plásticos Plastics technology 06.03.21.04 

Sistemas de energia de Hydrogen energy systems 06.03.08.12 hidrogénio 
Sistemas de transporte de CO2 transport systems 06.03.08.03 dióxido de carbono 

"[,,e,cnologia de _ r.el'l,corrcmunications 06.03.38 
e ecom mcaçoes ec no ogy Tecnolo~ia das células de Fuel cell technology 06.03.08.07 combus ível 

Tecnologia de banda estreita Narrow band tecnology 06.03.38.02 

Tecnologia de banda larga Broadband technology 06.03.38.01 

Tecnologia móvel terrestre Terrestrial mobile technology 06.03.38.04 

Telemática Telematics 06.03.38.03 

Tec7,olfilliª 1º Knowledge technology 06.03.18 
con ec, en o 

Tecnologia dos combustíveis Fuels technology 06.03.08.08 
Uso racional da energia Rational use of energy 06.03.08.13 
Veiculas eléctricos Electric vehicles 06.03.08.04 
Tecnologia espacial Space technology 06.03.36 
Tecnologia de satélites Satellite technology 06.03.36.01 
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Tecnologia de agentes Agent technology 06.03.18.01 

Tecnologia virtual do Virtual knowledge-space 06.03.18.02 
conhecimento e do espaço technology 

Tecnologia farmacêutica f h1[m~ceutical 06.03.30 ec no ogy 
Tecnologia radiofarmacêutica Radiopharmaceutical technology 06.03.30.01 

Tecnologia do futuro Future technology 06.03.10 Tecnologia industrial Industrial technology 06.03.13 

Tecnologia do som Sound technology 06.03.35 Design mecânico Mechanical design 06.03.13.02 

Tecnologia do vácuo Vacuum technology 06.03.40 Ergonomia Ergonomics 06.03.13.01 

r,ecnolofl/ª dos Transport technology 06.03.39 
ranspo es 

Tecnologia do transporte aéreo Air transport technology 06.03.39.01 

(eecnoJoRia do transporte Railway transport technology 06.03.39.02 
errov1a o 

Tecnologia laboratorial Laboratory technology 06.03.19 
Bioensaios Bioassays 06.03.19.01 
Tecnologia marítima Marine technology 06.03.20 
Biotecnologia marinha Marine biotechnology 06.03.20.03 

Tecnologia do transporte Water transport technology 06.03.39.04 
marítimo e fluvial 
Tecnologia do transporte Road transport technology 06.03.39.03 
rodoviãno 

Comunicações submarinas Underwater commu"nications 06.03.20.07 
Oetecção remota: sensores em Remote sensing: satellikborne 06.03.20.06 
plataformas espaciais e aéreas sensors, airborne plataforms 
Segurança marítima Maritime safety 06.03.20.05 

Tecnologia eléctrica Electrical technology 06.03.07 Sensores e intrumentação de Marine technology sensors 'and 06.03.20.04 
Tecnologia de altas frequências High frequency technology 06.03.07.01 tecnologias marinhas instrumentation 

Tecnologia energética Energy techno/ogy 06.03.08 Tecnologia do mar profundo Deep-sea technology 06.03.20.02 

Armazenamento de energia Energy storage 06.03.08.06 
Transportadores (veículos Carriers (ROV, AOV, other 06.03.20.01 
teleguiados, veículos autonomous vessels) 

Energias renováveis Renewable energias 06.03.08.14 submarinos autónomos, outras 
embarcações autónomas) 

Geração de calor Generation of heat 06.03.08.10 Tecnologia médica Medical technology 06.03.23 



Materiais biomédicos Biomedical materiais 06.03.23.01 
Optometria Optometry 06.03.23.03 
Tecnologia dentária Dental technology 06.03.23.02 
Tecnologia f!1ilitar Military technology 06.03.25 
Desminagem Demining 06.03.25.01 
Tecnologia nuclear Nuclear technology 06.03.28 
Desactivação de unidades 
nucleares 

Decommissioning 06.03.28.02 

Fissão nuclear Nuclear fission 06.03.28.04 
Tecnologia de aceleradores Accelerator technology 06.03.28.01 
Tecnologia de segurança dos Reactor safety technology 06.03.28.07 
reactores 
Tecnologia do combustível Nuclear fuel technology 06.03.28.05 
nuclear 
Tecnologia dos componentes 
nucleares Nuclear component technology 06.03.28.03 
Tecnologia dos reactores Reactor technology 06.03.28.08 
Tecnologia dos sistemas Nuclear system technology 06.03.28.06 
nucleares 
Tecnologia quântica Quantum techno/ogy 06.03.32 
Tecnologia química Chemica/ techno/ogy 06.03.02 
Tecnologia bioquímica Biochemical technology 06.03.02.01 
Tecnologia de minerais não Non-metallic mineral technology 06.03.02.02 
metálicos 
Tecnologia de polímeros Polymer technology 06.03.02.03 
Tecnologia submarina Underwater technology 06.03.41 

Nota: 
- a negrito estão as áreas gerais; 
- a negrito itálico as áreas específicas 
- a preto as sub-áreas específicas 

ANEXO B - Questionário 1 - Geral 

Preencha os seguintes campos com os dados necessários. 
Os campos assinalados com * são de preenchimento obrigatório 

1. Identificação 

*Unidade Orgânica 

*Nome 

*Email 

Tel./Tlm 

*Área/Departamento 

*Sexo Masculino Feminino 

1.1 Formação Académica 
* Preencha todo o seu percurso académico 

Bacharelato em: 
na instituição: 

Licenciatura em: 
na instituição: 

Pós-Graduação em: 
na instituição: 

Mestrado em; 
na instituição: 

Doutoramento em: 
na instituição 

Pós-Doutoramento em: 
na instituição: 

Outro. Qual? 
na instituição: 

1.2 Situação Profissional no IPBeja 
* Preencha pelo menos uma opcção 

Assessor Principal 
Professor Coordenador e/agregação 

Assessor 
Professor Coordenador 

Concluida Frequência Ano 



Técnico Superior Principal 
Professor Adjunto 

Técnico superior de 1 ª Classe 
Assistente 2° Triénio 

Técnico Superior de 2° Classe 
Assistente de 1 º triénio 

Equiparado a Professor Coordenador e/agregação 

Equiparado a Professor Coordenador 

Equiparado a Professor Adjunto 

Equiparado a Assistente 2º Triénio 

Equiparado a Assistente 1 º Triénio 

1.3 Áreas de Trabalho 

Nota: 
Classificação das Áreas Cientificas de acordo com as designações fundamentais 
utilizadas pelo CORDIS( Community Record & Development lnformation Service). 
* Seleccione pelo menos um grupo e no máximo três. 

1.3.1 1.3.2 1.3.3 

Areas Cientificas Areas Cientificas Areas Cientificas 

Areas Gerais Areas Gerais Areas Gerais 

Areas Especificas Areas Especificas Areas Especificas 

Sub-áreas Especificas Sub-áreas Especificas Sub-áreas Especificas 

2. Disponibilidade Actual 

2.1 Formação -que posso dar 

2.2 Experimentação - investigação que posso fazer 

2.3 Consultoria - que posso fazer 

2.4. Prestação de Serviços 

2.5 Outros 

2.6 Quais as áreas de excelência em que pretende trabalhar no futuro 
tendo em conta as categorias indicadas anteriormente? (campo 1.i) 

ANEXO C • Questionário 2 - Laboratórios 

Preencha os seguintes campos com os dados necessários. 
Os campos assinalados com * são de preenchimento obrigatório 

1. Identificação 

*Escola 

*Nome do laboratório 

*Responsável pelo'Laboratório 

*Número de colaboradores 

2. Prestação de Serviços 

*2.1 Tipos de análises/serviços prestados 

2.1.1 Acreditados (tipo e norma) 

2.1.2 Outros 

*2.2. Tipos de análises/serviços poderia prestar se houver procura 

*2.3 Em que áreas/linhas de investigação gostaria de trabalhar no futuro 
' 

*2.4 Se o Politécnico elaborasse um catálogo com a oferta 'científico tecnológica para o conhecimento 
da comunidade, qual seria a sua proposta/ contribuição? 

Notas/ Observações: 




