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Objetivos da Unidade Curricular

Conhecimento abrangente sobre da utilização do
mar e dos seres vivos marinhos por parte da
humanidade;

Identificação dos problemas associados à sobre-
exploração dos recursos vivos marinhos

Identificação dos problemas associados à pesca
acessória

Evolução da produção (e do consumo) de
pescado ao nível nacional e internacional (e.g.
dados da FAO, INE, DGRM)

Objetivos da Unidade Curricular

Caracterização do sector das pescas em Portugal,
tanto em termos de tipologia (e.g. artisanal vs
industrial) como biogeográficos (incluindo diversidade
específica) ou históricos;

Caracterização do sector da aquacultura em Portugal,
tanto em termos de tipologia, como biogeográficos
(incluindo diversidade específica) ou históricos;

Características mais relevantes das principais artes de 
pesca;
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Objetivos da Unidade Curricular

Discutir a lesgislação relacionada com o sector das
pescas, tanto na legislação nacional, como na comunitária.

Discutir a eficácia de cada um dos instrumentos disponíveis
para promover a gestão dos stocks de espécies-recurso do 
meio marinho;

Discutir a impacto das alterações climáticas nos sectores
das pescas e aquacultura

Temas teóricos da Unidade Curricular

Exploração dos recursos vivos marinhos: uma perspectiva histórica

Sustentabilidade dos recursos vivos marinhos

Pesca em Portugal: ZEE & NUTS * 
*Nomenclatura de Unidades Territoriais para fins Estatísticos

Instrumentos de pesca: artes e embarcações

Principais recursos vivos marinhos e a sua gestão

Transformação e aproveitamento dos recursos vivos marinhos

Ordem jurídica dos oceanos e gestão dos RVM

Impacto das alterações climáticas nos RVM
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TPs da Unidade Curricular

A componente TP desenvolve-se em várias sessões ou partes de sessões, intercalada com a
componente teórica.

As TPS serão utilizadas para a preparação dos trabalhos de grupo a realizar pelos alunos, para
a discussão de temas previamente propostos pelo docente e relacionados com os conteúdos
programáticos da disciplina, e para a realização de debates destinados a consolidar os
conhecimentos adquiridos pelos alunos.

Características da UC

Língua de ensino

Português (ou inglês)
Diapositivos de apresentações vão estar (maioritariamente) em lingua inglesa
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Características da UC
DATAS Horários
16 Set

Apresentação

23 Set
Biologia Marinha das 8:30 às 10h – EGRVM das 10h às 13h

30 Set Biologia Marinha das 8:30 às 10h – EGRVM das 10h às 13h

7 Set (a combinar com os alunos)

14 Set
(a combinar com os alunos)

21 Set
EGRVM das 8h às 13h

28 Out EGRVM das 8h às 13h

4 Nov EGRVM das 8h às 13h

EGRVM Biologia Marinha

ITD

Características da UC

11 Nov OK with EGRVM

18 Nov (ITD)
ITD das 9:30 às 11h – EGRVM das 8h às 9:30 e das 11h às 13h

25 Nov (ITD)
ITD das 9:30 às 11h – EGRVM das 8h às 9:30 e das 11h às 13h

2 Dez (ITD)
ITD das 9:30 às 11h – EGRVM das 8h às 9:30 e das 11h às 13h
(?)

9 Dez (BM) Biologia Marinha das 8:30 às 10h – EGRVM das 10h às 13h

16 Dez (BM) Biologia Marinha das 8:30 às 10h – EGRVM das 10h às 13h

1ST WEEK OF JANUARY  DAYS? AND HOURS? GUIA LAB? J

ITD
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Métodos de Avaliação

A classificação final resultará da média aritmética de dois parâmetros, correspondentes a cada um dos tipos de
avaliação:

Parâmetro 1 – Classificação obtida na prova de exame final cotada para 20 valores (tomada com aproximação às
décimas sem arredondamento).

Parâmetro 2 – Soma das classificações obtidas em cada uma das provas (escrita e oral) de avaliação colectiva,
cada uma delas cotada para 10 valores (tomada com aproximação às décimas sem arredondamento).

Avaliação Contínua: Assiduidade total às aulas TPs beneficia da adição de 1 valor à classificação
da avaliação final.

Exame bilingue: português e inglês

Métodos de Avaliação

A classificação final resultará da média aritmética de dois parâmetros, correspondentes a cada um dos tipos de
avaliação:

Parâmetro 1 – Classificação obtida na prova de exame final cotada para 20 valores (tomada com aproximação às
décimas sem arredondamento).

Parâmetro 2 – Soma das classificações obtidas em cada uma das provas (escrita e oral) de avaliação colectiva,
cada uma delas cotada para 10 valores (tomada com aproximação às décimas sem arredondamento).

Avaliação Contínua: Assiduidade total às aulas T e TPs beneficia da adição de 1 valor à
classificação da avaliação final.

Exame bilingue: português e inglês
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Métodos de Avaliação

Parâmetro 1 – Classificação obtida na prova de exame final cotada para 20 valores (tomada com aproximação às
décimas sem arredondamento).

30 questões de escolha múltipla (7.5 valores);
10 questões de resposta curta (6.5 valores);

3 questões para desenvolvimento de 4 possíveis (6 valores). 

Métodos de Avaliação

Parâmetro 2 – O referido trabalho de grupo compreende duas provas que, embora relacionadas, são
objecto de avaliação independente: um documento escrito e a sua apresentação oral. A componente escrita
do trabalho a realizar, será monográfica, deve versar sobre um tema, proposto pelo docente, no âmbito da
disciplina de EGRVM. A componente oral será constituída pela apresentação e discussão do trabalho
realizado, numa de duas sessões de seminários da disciplina.



9/24/19

8

Métodos de Avaliação

Parâmetro 2

Os trabalhos, realizados individualmente pelos alunos para avaliação nesta unidade curricular,
bem como as formas escrita e oral segundo as quais devem ser apresentados, regem-se pelas seguintes
condições:

1. Os temas dos trabalhos são propostos e distribuídos pelo docente.

2. Os trabalhos serão, por norma, realizados em grupos de três alunos. Contudo, sempre que
considerar justificado ou conveniente, o docente poderá autorizar a constituição de grupos com
composição diferente.

3. A classificação obtida em qualquer das duas componentes de cada trabalho será atribuída
igualmente a todos os alunos que o subscreverem.

Métodos de Avaliação

Parâmetro 2 - Apresentação sob a forma escrita

a) O corpo de cada trabalho não poderá exceder 10 páginas A4, incluindo o texto, as figuras, as tabelas e as
referências bibliográficas. Às 10 páginas atrás referidas poderão acrescer apenas uma folha de capa, o índice,
o resumo, eventuais anexos e qualquer outra informação que os grupos considerem relevante, até um
máximo de 10 páginas.
b) As páginas de anexos, caso sejam incluídas, apenas devem conter informação acessória que não seja
absolutamente necessária para a compreensão do trabalho. Não devem, ser utilizadas como um subterfúgio
para aumentar o número de páginas disponível para apresentar o trabalho.
c) O texto dos trabalhos deve ser inteiramente escrito em papel A4 e deve obedecer às seguintes
características mínimas:
Margens: 2,5 cm em todo o perímetro da folha
Caracteres: 11 pontos ou maior
Espaço entre linhas: 1,5 espaços
d) É dispensável qualquer tipo de encadernação (especialmente com argolas). Basta que as folhas do trabalho
sejam agrafadas no canto superior esquerdo, ou soltas dentro de uma mica ou de outro tipo de pasta que as
mantenha agrupadas.
e) A data estabelecida para a entrega dos trabalhos deve ser escrupulosamente cumprida.
f) Cada trabalho escrito será cotado para um máximo de 10 valores.
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Métodos de Avaliação

Parâmetro 2 - Apresentação oral

a) O trabalho de cada um dos grupos deverá ser apresentado oralmente no seminário de EGRVM;

b) Cada grupo poderá escolher um elemento para o representar, apresentando todo o trabalho e usando a
totalidade do tempo atribuído. Em alternativa, o tempo pode ser repartido por vários elementos do grupo.

c) Para a apresentação de cada trabalho será concedido um período de tempo de cerca de 15 min, seguido de
10 min de discussão livre.

d) Os alunos podem apresentar os seus trabalhos recorrendo aos meios audiovisuais que preferirem.

e) Cada apresentação oral será cotada para um máximo de 10 valores.

Mais info sobre os métodos de avaliação…

Ao modelo de avaliação acima exposto acrescem as seguintes normas relativas à
obrigatoriedade de cada uma das provas e às condições em que é possível a qualquer aluno melhorar a
sua classificação final.

1. A realização das três provas é condição indispensável para a aprovação de qualquer aluno. Assim,
embora a soma das cotações de quaisquer duas provas possa garantir a um aluno nota de
aprovação, essa será condicionada à comparência em todas as provas.

2. Tanto a apreciação dos trabalhos de grupo, como a matriz de correcção dos exames escritos, serão
divulgadas pelos alunos, embora apenas na parte que a cada um deles se refere, após concluído
cada momento de avaliação.

3. Em relação à classificação final, a melhoria de nota é sempre possível nos termos legais, mas
envolverá sempre e em exclusivo a realização de uma prova de exame cotada para 20 valores.

4. Finda a segunda época de exames, todas as classificações parciais obtidas pelos alunos caducam
automaticamente. Assim, a conclusão da unidade curricular em época especial ou em anos
subsequentes envolverá sempre e em exclusivo a realização de uma prova de exame cotada para 20
valores.



9/24/19

10

Principais livros e artigos científicos recomendados:

FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018

- Meeting the sustainable development goals. Rome. Licence:

CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Vaz-Pires, P.; Nunes, M. L. & Batista, I., 2005. Terminologia de 
produtos da pesca e aquicultura. Publicações avulsas do IPIMAR, 
nº 12, 87 págs

. Pörtner et al. (2014). Ocean systems. In: Climate Change 2014:

Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and

Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the

Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on

Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J.

Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi,

Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S.

MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)].

Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and

New York, NY, USA, pp. 411-484.

Principais livros e artigos científicos recomendados:
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Barange, M., Bahri, T., Beveridge, M.C.M., Cochrane, K.L.,

Funge-Smith, S., and Poulain, F. (2018). Impacts of climate

change on fisheries and aquaculture: Synthesis of current

knowledge, adaptation and mitigation options. FAO Fisheries

and Aquaculture Technical Paper 627, 1-628.

Principais livros e artigos científicos recomendados:

Breitburg, D., Levin, L.A., Oschlies, A., Gregoire, M., Chavez,
F.P., Conley, D.J., Garcon, V., Gilbert, D., Gutierrez, D.,
Isensee, K., Jacinto, G.S., Limburg, K.E., Montes, I., Naqvi,
S.W.A., Pitcher, G.C., Rabalais, N.N., Roman, M.R., Rose,
K.A., Seibel, B.A., Telszewski, M., Yasuhara, M., and Zhang, J.
(2018). Declining oxygen in the global ocean and coastal waters.
Science 359, 46.

Gattuso, J.P., Magnan, A., Bille, R., Cheung, W.W.L., Howes,
E.L., Joos, F., Allemand, D., Bopp, L., Cooley, S.R., Eakin, C.M.,
Hoegh-Guldberg, O., Kelly, R.P., Pörtner, H.O., Rogers, A.D.,
Baxter, J.M., Laffoley, D., Osborn, D., Rankovic, A., Rochette, J.,
Sumaila, U.R., Treyer, S., and Turley, C. (2015). Contrasting
futures for ocean and society from different anthropogenic CO2

emissions scenarios. Science 349, 45-+.

Principais livros e artigos científicos recomendados:
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Barange, M., Merino, G., Blanchard, J.L., Scholtens, J., Harle, J.,
Allison, E.H., Allen, J.I., Holt, J., and Jennings, S. (2014).
Impacts of climate change on marine ecosystem production in
societies dependent on fisheries. Nature Climate Change DOI:
10.1038/NCLIMATE2119.

Dulvy, N.K., Sadovy, Y., and Reynolds, J.D. (2003). Extinction
vulnerability in marine populations. Fish and Fisheries 4, 25-64.

Principais livros e artigos científicos recomendados:


