Doutoramento geografia
Apresentação
O curso de doutoramento em Geografia, com ramos nas áreas da Geografia Física e da Geografia Humana,
pretende formar profissionais altamente qualificados em Geografia, âmbito científico fulcral para a
sociedade, a economia, o ambiente e a gestão territorial portuguesas, desenvolvendo competências nos
seguintes domínios:
i.
Participação em projetos de investigação fundamental e de prestação de serviços nas áreas da
administração e gestão do território;
ii.
Participação na definição de políticas públicas e projetos de desenvolvimento local e regional;
iii. Desenvolvimento de uma consciência crítica acerca da identidade e especificidade dos territórios,
numa perspetiva de exercício da cidadania informada e multicultural.

objetivos
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Recolher e tratar informação geográfica e usar métodos quantitativos e qualitativos de investigação
aprofundada, aplicando-os em contextos teóricos e profissionais alargados de análise e gestão
territorial.
Produzir modelos de investigação necessários à fundamentação e conceção de projetos e à
investigação do contexto territorial em que se integram.
Participar e liderar projetos de investigação e de prestação de serviços, nas áreas da organização,
administração e gestão do território.
Conhecer e discutir as raízes naturais, ambientais, sociais, económicas e culturais das grandes
questões do presente, incluindo a distinção entre fenómenos episódicos, tendências sustentadas no
espaço e no tempo e respetivos processos de mudança.
Integrar a reflexão epistemológica e ética na avaliação das implicações e responsabilidades sociais
resultantes das decisões individuais e das organizações em que exerce a profissão.
Participar e cooperar criticamente na definição de políticas e projetos com relevância no
desenvolvimento local e regional.
Criar uma consciência crítica da identidade e especificidade dos territórios, bem como das respetivas
comunidades, numa perspetiva de exercício da cidadania informada e da tolerância.
Adquirir uma sensibilidade particular à preservação da herança patrimonial, natural e construída,
material e imaterial, compreendendo os seus aspetos locais, regionais, globais, culturais, sociais e
técnicos, numa perspetiva de sustentabilidade.

Plano DE ESTUDOS
O Doutoramento em Geografia tem parte escolar, no 1º Ano, e oferece dois ramos:

Ramo geografia física
1.º Semestre
Métodos de Investigação em Geografia
Novas Perspetivas em Geografia Física

2.º Semestre
Métodos Cartográficos e Sistemas de
Informação Geográfica
Seminário de Orientação em Geografia
Física

Ramo geografia humana
1.º Semestre
Métodos de Investigação em Geografia
Novas Perspetivas em Geografia
Humana

2.º Semestre
Métodos Cartográficos e Sistemas de
Informação Geográfica
Seminário de Orientação em Geografia
Humana

No 2º Ano, o/a estudante terá de fazer uma Prova de Qualificação para poder prosseguir com a sua
Tese de Doutoramento.
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