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DIRECÇÃO ACADÉMICA 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E GESTÃO  
CURSO DE LICENCIATURA EM GESTÃO AMBIENTAL 

 

Linhas de Pesquisa do Curso de Gestão Ambiental 

 

Introdução 

O curso de Gestão Ambienta do ISCED tem como objectivo formar profissionais com saberes 

fundamentados nas ciências da vida, tecnologias, nos processos gerenciais, sociais, 

económicos e políticos, promovendo a qualificação e requalificação de profissionais com 

competência para compreender e analisar os impactos ambientais, que possibilite a gestão 

de soluções para prevenção, visando à melhoria da qualidade ambiental. 

 

A grade curricular do curso compreende disciplinas que tratam do conhecimento sobre 

Gestão de Recursos Naturais, Ecologia, Desenvolvimento Sustentável, Educação Ambiental, 

Economia Ambiental, Urbanismo, Instrumentos de Gestão Ambiental (Avaliação de Impacto 

Ambiental, Estudos de Impacto Ambiental), Gestão de Riscos Ambientais, Sistemas de 

Informação Geográfica, Projectos Ambientais, entre outras. 

 

A elaboração da Monografia Científica é requisito essencial para obtenção do Certificado de 

Licenciado/a em Gestão Ambiental no ISCED. 

A Monografia Científica será estruturada de acordo com as linhas de pesquisa propostas 

pela coordenação do curso. O seu desenvolvimento ocorrerá ao longo do período lectivo 

sob supervisão de professores orientadores de acordo com a natureza do conteúdo, em 

conformidade com o Regulamento Geral dos Cursos e Sistemas de Avaliação do ISCED 

(2016:22), onde se define que, “o estudante começa a escrever o trabalho final do curso, no 

3º mês do 1º semestre do último ano, sob orientação da Direcção académica”. 

 

 



2 
 

Objectivo 

O presente documento intitulado Linhas de Pesquisa do Curso de Gestão Ambiental, visa 

orientar os estudantes de Gestão Ambiental a elaborarem trabalhos de pesquisa propondo 

estratégias de uso sustentavel dos recursos naturais e de preservação ambiental. 

 

Linhas de Pesquisa 

Para a elaboração de Trabalhos de Conclusão do Curso (Monografias), os estudantes devem 

escolher os temas de acordo com as cinco linhas de pesquisa listadas na tabela 1, que 

posteriormente serão analiados e aprovados pelo corpo docente do ISCED, e distribuídos de 

acordo com a natureza do conteúdo. 

Tabela 1: Linhas de Pesuisa e áreas temáticas do curso de Gestão Ambiental 

Linha de Pesquisa Áreas Temáticas 

Linha 1: Gestão Ambiental e 

Gestão de Recursos Naturais 

▪ Avaliação de Impacto Ambiental 

▪ Estrategias para Mitigação dos efeitos das 

Mudanças Climáticas 

▪ Produção de Energias renováveis 

▪ Exploração dos Recursos Naturais 

▪ Recursos Naturais: disponibilidade e escassez 

▪ Maneio e conservação de Recursos Naturais 

▪ Estratégias locais de gestão de recursos naturais 

▪ Recursos naturais locais e sua utilização 

sustentável 

▪ Conhecimento local sobre o uso dos recursos 

naturais 

▪ Gestão de Recurso Hídricos 

▪ Gestão dos Recursos Florestais 

▪ Estratégias locais de Gestão de Recursos Naturais 

Linha 2: Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável 

 

 

▪ Desenvolvimento sustentavel e Educacação 

Ambiental 

▪ Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 

▪ Qualidade de vida e Desenvolvimento Sustentável 

▪ Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável 
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 ▪ Perfil ambiental do território 

▪ Métodos de uso sustentável da energia 

▪ Métodos de uso sustentável dos 

solos/água/florestas/fauna bravia 

▪ Utilização das pequenas bacias hidrográficas 

▪ Impactos da actividade mineira nos recursos 

naturais das comunidades locais 

Linha 3: Educação Ambiental  

▪ Educação Ambiental nas escolas 

▪ Educação Ambiental nas comunidades 

▪ Educação Ambiental no meio urbano 

▪ Educação Ambiental no meio Rural 

▪ Espaços Verdes Urbanos 

▪ Estratégias locais de educação ambiental 

▪ Conhecimento local e sustentabilidade ambiental 

▪ Educação ambiental e desenvolvimento 

sustentável 

Linha 4: Meio Ambiente e 

Qualidade de Vida (Avaliação e 

Gestão de Resíduos) 

▪ Saneamento básico 

▪ Gestão Integrada de Resíduos sólidos (urbanos e 

industriais) 

▪ Gestão de Resíduos Líquidos (urbanos e 

industriais) 

▪ Gestão de Rsíduos gasosos (industriais) 

▪ Poluição industrial 

▪ Poluição Marrinha 

▪ Estratégias locais de gestão de resíduos 

▪ Riscos e Doenças relacionadas com o Trabalho 

▪ Redução, reciclagem e reaproveitamento de 

resíduos 

▪ Tratamento de resíduos 

▪ Sistemas de Gestão Ambiental em empresas e/ou 

sector público 

Linha 5: Avaliação e Gestão de 

Riscos Ambientais 

 

▪ Cartografia/Sistemas de Informação Geográfica em 

aspectos ambientais 

▪ Avaliação de riscos ambientais: naturais, sociais e 
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 tecnológicos 

▪ Riscos ambientais e desenvolvimento territorial 

▪ Planos de gestão de riscos ambientais 

▪ Gestão de Riscos Ambientais 

 

 

 

A Coordenação do Curso de GA 


