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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O estudante obterá conhecimentos e competências fundamentais para implementar e coordenar 

atividades de gestão de resíduos sólidos a todos os níveis, nomeadamente os urbanos, hospitalares 

e industriais, no que se refere à Produção (caracterização quantitativa e qualitativa), Manuseamento, 

Armazenagem, Processamento, Tratamento e Valorização, Deposição final e Controlo de sistemas. 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. INTRODUÇÃO: 

Evolução histórica da gestão dos resíduos sólidos; 

Enquadramento e normativo legal aplicável à gestão dos resíduos sólidos. 

2. PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS: 

Classificação dos resíduos; 

Caracterização quantitativa e qualitativa dos resíduos. 

3. PREVENÇÃO, REDUÇÃO E REUTILIZAÇÃO. 

4. SISTEMAS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS: 

Deposição, recolha, transporte e transferência de resíduos; 

Estações de triagem. 

5. VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS: 

Reciclagem e novos materiais; 

Valorização biológica, termoquímica e energética; 

Tratamento e valorização de resíduos perigosos. 

6. CONFINAMENTO: 

GFUC Previsto 
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Aterro sanitário; 

Reações, processos básicos e produtos derivados; 

Planeamento, construção, exploração e encerramento de um aterro sanitário; 

Sistemas de controlo ambiental; 

Programa de monitorização da qualidade ambiental. 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

Para conferir aos alunos a adequada preparação para atuarem no âmbito da Gestão e Tratamento de 

resíduos, designadamente na implementação e coordenação da atividades de gestão de resíduos 

sólidos a todos os níveis, o programa da unidade curricular contempla uma abordagem que se inicia 

com uma introdução à temática da gestão e tratamento de resíduos, no capítulo II aborda-se a 

produção e composição dos resíduos, no capítulo III a temática da prevenção e redução, no capítulo 

IV os sistemas de recolha e transporte de resíduos, no capítulo V a valorização e tratamento dos 

resíduos, no capítulo VI trata-se o confinamento dos resíduos. Para terminar aborda-se a questão do 

planeamento e gestão dos sistemas de resíduos. 

Associando aos conteúdos programáticos lecionados à metodologia de ensino utilizada, são criadas 

as condições para uma sólida formação do aluno na área da Gestão e Tratamento de Resíduos e 

como futuro profissional na área do ambiente. 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

METODOLOGIAS DE ENSINO: 

Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais; Estudo de casos; Debate; 
Realização de trabalho de campo; Trabalho individual e de grupo, Seminário; Disponibilização de 
conteúdos em e-learning; Ferramentas de trabalho colaborativo; Sessões de colaboração periódica, 
utilização de tecnologias de informação para aprendizagem. E algumas sessões foram realizadas 
com acesso na plataforma ZOOM e recorrendo à plataforma Moodle, se for online 
 
Devido à situação extraordinária de emergência de saúde de COVID-19 e cfr. Despachos do 
Presidente do IPG e, ainda, Despachos resultantes dos Estados de Emergência do Governo de 
Portugal as sessões podem decorrerem regime misto, bem como o sistema de avaliação.  
 
METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação continua: o estudante realizará a apresentação individual ou em grupo de um trabalho de 
investigação; e ainda frequência, pelo que aprovará quando tenha obtido a classificação igual ou 
superior a dez valores, numa escala inteira entre zero e vinte, na plataforma Moodle e com acesso na 
plataforma ZOOM, se for online 
 
Avaliação na época do exame normal: o estudante que não tenha obtido aproveitamento na 
avaliação contínua, ou não a tenha realizado, obtém aprovação quando a classificação do exame 
seja igual ou superior a dez valores, numa escala inteira entre zero e vinte, na plataforma Moodle e 
com acesso na plataforma ZOOM, se for online 
 
Avaliação na época de Exame de Recurso: o estudante que não tenha obtido aproveitamento na 
avaliação contínua ou na época de Exame normal, ou não os tenha realizado, obtém aprovação 
quando a classificação do exame seja igual ou superior a dez valores, numa escala inteira entre zero 
e vinte, na plataforma Moodle e com acesso na plataforma ZOOM, se for online 
 
 
6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Método expositivo teórico-prático com recurso a meios audiovisuais - o estudante adquire 
conhecimentos na área dos resíduos sólidos, através da dinâmica do processo de aprendizagem 
que é impulsionado com a utilização de meios audiovisuais; 

Estudo de caso - o estudante ganha competências na área dos resíduos sólidos, bem como na análise 
da sustentabilidade corporativa, implicando uma abordagem prática através do estudo de caso; 

Disponibilidade de conteúdos multimédia em e-learning - o estudante acede aos conteúdos através de 
novos métodos, atividades e ferramentas de comunicação, através das quais o estudante domina 
as ferramentas de comunicação, conceitos, metodologias e técnicas de comunicação que 
reforçam a sua capacidade de atuação crítica e lhe proporcionam uma visão global para otimizar a 
aplicação de boas práticas; 

Ferramentas de trabalho colaborativo – o estudante participa de forma internacional e pró-ativa na 
elaboração e discussão de novas estratégias e práticas socialmente responsáveis nas empresas 
interagindo num sistema de trabalho construtivo e dinâmico, através da elaboração de um trabalho 
de investigação; 
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Sessões periódicas de colaboração - o estudante reforça a sua capacidade de agir de forma crítica e 
consolida conhecimentos de forma a adquirir competências que lhe garantam uma visão global 
para otimizar as boas práticas ambientais. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Esta unidade curricular é de assiduidade não obrigatória, pelo que, a frequência às aulas é 

facultativa. 

 
 
ESTG, 30 de junho de 2021 
 

Professor                   Coordenador da Área Científica: 

 
 

___________________________________________  _________________________ 

 (Prof. Dr. Pedro Rodrigues)        (Prof. Dr. Rui Pitarma) 

 


