
Lista de Teses de Mestrados e Doutoramentos 

 

 “Interacções tróficas em ecossistemas estuarinos europeus a diferentes 

latitudes” [Trophic interactions in estuarine ecossistems at different 

latitudes]; Ester Dias, ICBAS- Universidade do Porto. Tese de 

doutoramento (2014) 

 

 “Estudo da biologia e ecologia do sável (Alosa alosa) na bacia hidrográfica 

do rio Minho” [Biology and ecology of the Allis shad (Alosa alosa) in the 

Minho river catchment area], Micaela Mota, ICBAS- Universidade do 

Porto. Tese de doutoramento (2014) 

 

 “Ecologia e dinâmica trófica da enguia europeia, Anguilla anguilla” 

[Ecology and trophic dynamics of the European eel, Anguilla anguilla], 

Sérgia Catarina Costa Dias, ICBAS- Universidade do Porto. Tese de 

doutoramento (2010) 

 

 “Factores que contribuem para o sucesso da invasão de Corbicula 

flumínea (Muller,1774)” [Factors contributing to the invasive success of 

Corbicula fluminea (Muller,1774)], Ronaldo Gomes de Sousa, ICBAS- 

Universidade do Porto. Tese de doutoramento (2008) 

 

 “Pesqueiras do rio Minho - valorização do património cultural e gestão de 

recursos naturais”; Fernanda Pacheco, Escola Superior Agrária do 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Tese de Mestrado (2014). 

 

 “Aquamuseu do Rio Minho: Monitorização de Sistemas Biológicos e 

Ações de Educação Ambiental”; Cláudia Ferreira, Faculdade de Ciências, 

Universidade do Porto. Tese de Mestrado (2013) 

 

 “Biologia, ecologia e pesca desportiva da truta, Salmo truta morpha fario 

L., no rio Vez”; Diogo Novais, ICBAS- Universidade do Porto. Tese de 

Mestrado (2012) 

 

 “Atlas de otólitos dos peixes do rio Minho”; Thiago Nunes, Faculdade de 

Ciências - Universidade do Porto. Tese de Mestrado (2012) 

 

 “Impacte da exploração de pedreiras na qualidade da água do rio Manco, 

por análise da comunidade de macroinvertebrados bentónicos”; Ana Rita 

Carvalho, Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo. Tese de Mestrado (2011) 

 

 “Ecologia e valor nutricional da lampreia marinha, Petromyzon marinus, 

no rio Minho internacional”; Mário Jorge Araújo, ICBAS- Universidade do 

Porto. Tese de Mestrado (2011) 



 

 “Susceptibilidade da enguia europeia, Anguilla anguilla e do parasita 

Anguillicoloides crassus, às concentrações de metais pesados no rio 

Minho internacional”; Ana Catarina Braga, ICBAS- Universidade do Porto. 

Tese de Mestrado (2011) 

 

 “Estudo geoquímico de metais em sedimentos do sapal dos rios Minho e 

Coura”; Pedro Reis, ICBAS- Universidade do Porto. Tese de Mestrado 

(2009). 

 

 “Estudo da dieta do corvo-marinho-de-faces-brancas (Phalacrocorax 

carbo Linnaeus,1758) no estuário do rio Minho”; Ester Sofia Dias, 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Tese de Mestrado 

(2007) 

 

 “Comunidade de macroinvertebrados bentónicos do rio Coura como 

indicador biológico da qualidade da água”; Micaela Mota, Faculdade de 

Ciências da Universidade do Porto. Tese de Mestrado (2007) 

 

 “Caracterização da comunidade de macroinvertebrados bentónicos do 

sapal dos rios Minho e Coura”; Thais Picanço, ICBAS- Universidade do 

Porto. Tese de Mestrado (2007) 

 

 “Caracterização da comunidade de macroinvertebrados bentónicos do 

estuário do rio Minho - sua relação com a distribuição de poluentes no 

sedimento”; Frederico Lyra, Faculdade de Ciências da Universidade do 

Porto. Tese de Mestrado (2007) 

 

 “Estrutura da comunidade de macroinvertebrados bentónicos do estuário 

do rio Minho”; Mónica Maia-Mendes, ICBAS - UP. Tese de Mestrado 

(2007) 


