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Abriram as candidaturas para o Programa Doutoral LINK em Arquitectura Paisagista e Ecologia Urbana 

O Programa Doutoral em Arquitetura Paisagista e Ecologia Urbana, oferecido pelas universidades de Lisboa, Porto e 
Coimbra em associação desde 2009, conta já com várias edições letivas e doutorados de várias nacionalidades. A próxima 
edição decorrerá novamente no Instituto Superior de Agronomia (ISA), na Tapada da Ajuda em Lisboa. O núcleo 
docente deste Programa desenvolve investigação, de forma individual, colaborativa e multidisciplinar, nas áreas de 
Arquitectura Paisagista e Ecologia Urbana, nomeadamente nas áreas de :  

• Planeamento e projeto em Arquitectura Paisagista
• Paisagens culturais e património
• Ecologia urbana e desenho de espaço publico
• Alterações climáticas e resiliência urbana
• Psicologia ambiental e projecto participativo
• Projecto e gestão de parques e corredores verdes

A par com modelos de universidades de vanguarda, o programa LINK procura desenvolver a capacidade de relação 
entre a arte (estética, projecto e crítica) e a ciência (processos biológicos, gestão e planeamento da paisagem). É um 
doutoramento internacional que foi estruturado para candidatos com alguma experiência na prática profissional de 
projeto e gestão da paisagem ou na investigação em áreas próximas de arquitetura paisagista e ecologia urbana. O 
programa LINK é deste modo particularmente adequado para Mestres (ou licenciados pré-Bolonha) em Arquitectura 
Paisagista, Arquitectura, Engenharia do Ambiente, Geografia, Biologia, Silvicultura e Agronomia.  

Este programa acreditado internacionalmente totaliza  180 ECTS (60 ECTs em unidades curriculares que exigem 
participação em aula e 120 ECTs de pesquisa autónoma dos alunos) e é constituído por aulas e orientações oferecidas 
pelo do corpo docente, do LINK ( 19 professores doutorados das três Universidades) mas tambem por prestigiados 
especialistas estrangeiros. As aulas terão lugar no Instituto Superior de Agronomia todas as sextas-feiras para o ano letivo 
de 2020, a partir de 21 de fevereiro. 

Informações sobre o programa de doutoramento LINK na Universidade de Lisboa e instruções sobre como se inscrever 
estão disponíveis aqui: https://www.isa.ulisboa.pt/files/EditalLINK2020candidaturasabertas_PT.pdf 

O período de candidaturas está aberto de 13 de janeiro a 13 de fevereiro de 2020 (até às 17.00 GMT). 

Outras informações: https://fenix.isa.ulisboa.pt/degrees/dapeu 

Prof. Cristina Castel-Branco  
Professora Associada em Arquitectura Paisagista 
Coordenadora do Programa Doutoral LINK 

Instituto Superior de Agronomia 
Universiade de Lisboa 
+ 351 21 3645460



 

   
 

UNIDADES CURRICULARES 

Ano Unidade Curricular Área 
científica Tipo Horas de 

contacto ECTs Observações 

1º 
Seminário de Teoria e Métodos em 
Arquitectura Paisagista e Ecologia 
Urbana 

AP / EU semestral 
(1º) 45 15 Obrigatória 

1º Opcional -  semestral 
(1º) 45 5 Opcional 

1º Seminário de Orientação AP / EU Anual  105 20 Obrigatória 

1º Projecto Avançado em Arquitectura 
Paisagista AP semestral 

(2º) 105 20 Obrigatória 

2º e 3º Elaboração da dissertação de tese e 
apresentação  AP / EU Anual  60 120 Obrigatória 

O programa de Doutoramento LINK é ministrado em inglês 

 

QUEM SE PODE CANDIDATAR? 

Candidatos programa LINK devem cumprir os seguintes requisitos:  

1. Serem detentores do grau de Mestre (ou licenciatura pré-Bolonha) em Arquitetura Paisagista, Arquitetura, Urbanismo, 
Planeamento Regional, Geografia, Ciências Agrárias, Planeamento Regional e Urbano, Engenharia do Ambiente e 
Biologia, ou 

2. Serem detentores de um excepcional currículo científico, académico e profissional a submeter à apreciação pela 
Comissão Científica do Programa LINK. 

Quando necessário, o conselho executivo do Programa LINK pode recomendar que o candidato se inscreva em uma ou 
mais unidades curriculares adicionais como um complemento ao programa curricular pré-estabelecido. 

A unidade curricular de Teoria e Métodos em Arquitectura Paisagista e Ecologia Urbana está aberta a estudantes de 
outros cursos de Mestrado e Doutoramento enquanto unidade curricular independente de 15 ECTs. A respetiva 
candidatura é feita de acordo com o formulário disponibilizado em http://www.isa.ulisboa.pt/candidatos/uc-isoladas 

 

PROCESSO E CRITÉRIOS DE ADMISSÃO  

• (20%) Curriculum académico  
• (20%) Curriculum científico – evidenciando a participação em congressos, seminários, projetos de investigação, 

artigos publicados, prémios e elementos análogos dentro área científica do ciclo de estudos em apreço 
• (15%) Curriculum profissional / Portfolio – evidenciando a duração e natureza de funções profissionais 

exercidas na área científica do ciclo de estudos em apreço 
• (15%) Carta de motivação e objetivos da candidatura (tema de interesse) 
• (20%) Entrevista pessoal com dois membros docentes do LINK  
• (10%) Duas (2) Cartas de referência  
• Ficha de candidatura* 
• Código de Conduta do ISA* 
• Taxa de inscrição de 100 € (por multibanco ou cheque à ordem do Instituto Superior de Agronomia) 

*Disponível para download em http://www.isa.ulisboa.pt/candidatos/candidaturas-3ciclo 



 

   
 

CONTACTOS 
As candidaturas deverão ser submetidas por email para a divisão académica do ISA: dacademica@isa.ulisboa.pt 

Dúvidas informais devem ser direcionadas para: link@isa.ulisboa.pt 

 

CORPO DOCENTE  

Instituto Superior de Agronomia:  

Cristina Castel-Branco http://www.isa.ulisboa.pt/id/ccastelbranco 

Luis Paulo Ribeiro http://www.isa.ulisboa.pt/id/lribeir  

António Guerreiro de Brito http://www.isa.ulisboa.pt/id/agbrito 

Francisco Castro Rego http://www.isa.ulisboa.pt/id/frego 

José Manuel Lima Santos http://www.isa.ulisboa.pt/id/jlsantos 

Ana Luísa Soares http://www.isa.ulisboa.pt/id/alsoares 

Sónia Talhé Azambuja http://www.isa.ulisboa.pt/id/sazambuja 

Pedro Arsénio http://www.isa.ulisboa.pt/id/arseniop 

Maria Matos Silva https://www.isa.ulisboa.pt/id/mmatossilva 

Universidade do Porto 

Teresa Portela Marques https://sigarra.up.pt/faup/pt/func_geral.formview?p_codigo=371341 

Paulo Farinha Marques https://sigarra.up.pt/fcup/pt/func_geral.formview?p_codigo=336029 

Isabel Martinho https://sigarra.up.pt/fcup/en/func_geral.formview?p_codigo=374241 

Maria José Curado https://sigarra.up.pt/fcup/pt/func_geral.formview?p_codigo=362843 

José Lameiras https://sigarra.up.pt/fcup/pt/func_geral.formview?p_codigo=48018  

Cláudia Fernandes https://sigarra.up.pt/fcup/en/func_geral.formview?p_codigo=492369 

Universidade de Coimbra 

Albano Figueiredo Rodrigues https://www.uc.pt/fluc/depgeotur/DP/docentes/albano_figueiredo 

António Campar de Almeida https://www.uc.pt/fluc/depgeotur/DP/docentes/antonio_campar 

Paula Cristina de Oliveira Castro https://www.uc.pt/fctuc/dcv/pessoas/docentes/p_castro 

António Xavier Pereira Coutinho https://www.uc.pt/fctuc/dcv/pessoas/docentes/a_coutinho/index 


