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O clima como elemento fundamental do ambiente urbano
Introdução ao estudo do clima urbano; Aquisição de dados para os estudos do clima urbano;
Tratamento estatístico de dados climáticos
Principais características do clima urbano
Modificações do balanço radiativo e energético em áreas urbanas; Consequências térmicas: Ilhas
de urbanas de calor e ilhas de “frescura”; Balanço hidrológico em áreas urbanas; Modificações dos
campos de vento: factores de mesoescala e microescala; A qualidade do ar e poluição atmosférica
nas cidades.
Clima Urbano e alterações globais do clima
O aquecimento global: causas naturais e humanas; Os cenários e as projecções do IPCC;
Comparação com as modificações actuais nas cidades; Influência das grandes cidades no
aquecimento global; Influência do aquecimento global no clima urbano.
Climatologia urbana aplicada
Clima urbano e qualidade de vida nas cidades; Clima urbano, planeamento e ordenamento do
território; Medidas de adaptação ao aquecimento global nas cidades.

Objetivos da unidade curricular e competências a adquirir
Objetivos:
i) Compreender as principais características dos climas urbanos e as implicações no aquecimento
global; conhecer os principais métodos e as técnicas de observação necessários para o estudo do
clima urbano; iii) conhecer as principais consequências e riscos decorrentes dos climas urbanos; iv)
conhecer as principais estratégias de adaptação às alterações climáticas nos ambientes urbanos, bem
como as principais soluções da gestão e ordenamento do território.
Competências:
No final da disciplina os estudantes deverão ser capazes de: i) saber recolher a informação necessária
para elaborar estudos a várias escalas de análise (meso e micro escala); ii) aplicar metodologias
estatísticas específicas, executar modelos de microescala e reconhecer as limitações e potencialidade
desses modelos; iii) saber utilizar um “software open source” de gestão de dados bibliográficos
(Mendeley – Academic Reference Management for Researchers); iv) Conhecer as principais regas da
comunicação em ciência e normas para a elaboração de artigos científicos.
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Métodos de avaliação de conhecimentos e respetiva ponderação
Avaliação - Os alunos realizam três provas: 2 fichas de avaliação teórico-práticas escritas, uma delas
presencial (25% cada); 1 apresentação oral (40%); avaliação do progresso na aprendizagem de cada
aluno (10%), baseada no trabalho desenvolvido nas aulas práticas e na participação do aluno.
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