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https://www.ualg.pt/centro-de-estudos-e-desenvolvimento-em-saude
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1. Nota Introdutória  

Ao abrigo do enquadramento legal aplicável, o presente relatório incide sobre a execução do Plano de 

Atividades para 2021, coincidente com o quarto ano do mandato iniciado a 13 de dezembro de 2017.  

O quarto ano do mandato continuou a ser marcado pela pandemia pelo novo Coronavírus – SARS-CoV-

2 (COVID-19), que obrigou à transição para os regimes de ensino a distância e de teletrabalho durante 

o período de confinamento. À semelhança das outras Instituições de Ensino Superior (IES), a 

Universidade do Algarve (UAlg) adaptou o seu plano de contingência e implementou as medidas 

necessárias para que, no âmbito do ensino e aprendizagem, fossem asseguradas as condições para 

que o ano letivo se concluísse com a normalidade possível e garantindo, simultaneamente, a qualidade 

do ensino e as mesmas oportunidades para todos os estudantes. Simultaneamente, foram mantidas e 

melhoradas as condições necessárias em termos de plataformas informáticas e de formação em 

competências digitais aos trabalhadores docentes, não docentes e investigadores, para que a transição 

para o teletrabalho fosse realizada da melhor forma possível. 

Neste relatório manteve-se o modelo e a estrutura utilizada anteriormente, tal como foi determinado 

pelo Conselho Geral, com base em dois princípios de redação e organização: 

a) o nível máximo de síntese possível; 

b) a inclusão de elementos que permitam relacioná-lo com o Plano de Atividades aprovado para 

o ano em apreço. 

No final de cada uma das partes dedicadas às quatro vertentes estruturantes da atividade 

desenvolvida (Ensino, Investigação & Transferência, Comunidade e Governança), é apresentado um 

quadro com todas as ações previstas no Plano de Atividades para 2021 e, para cada uma delas, uma 

síntese relativa ao seu nível de execução. 

Manteve-se a inclusão de informação muito sintética sobre as atividades desenvolvidas pelos Serviços 

de Ação Social (SAS), sendo a mesma antecedida pelas sínteses relativas às atividades realizadas por 

cada uma das Unidades Orgânicas (UO). 

No último capítulo, mantendo os preceitos acordados com o Conselho Geral, são apresentados os 

quadros relativos aos indicadores apresentados no Plano de Atividades, para permitir uma aferição 

objetiva do grau de cumprimento das metas fixadas. 

No Anexo I encontra-se a lista de todas as atividades de dinamização científica, cultural, social e 

artística divulgadas na agenda da instituição ao longo do ano de 2021, complementada por informação 

obtida junto das UO. 
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No Anexo II encontra-se, em conformidade com a versão 2.0 do Manual da Qualidade (MQUAg), o 

relatório de autoavaliação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade da Universidade do Algarve 

(SIGQUAlg), certificado pela Agência de Avaliação e acreditação do Ensino Superior (A3ES) em 2018. 

 

2. Atividades Desenvolvidas 

O capítulo é composto por quatro secções, cada uma delas relativa a um dos vetores estratégicos que 

nortearam a construção do plano de atividades para 2021: Ensino; Investigação & Transferência; 

Comunidade; e Governança. Para além da apresentação dos resultados decorrentes da atividade da 

instituição, os quais permitem avaliar a situação da UAlg, cada uma das secções termina com uma 

síntese das atividades e resultados associados às ações propostas no Plano de Atividades para 2021.  

 

2.1. Ensino 

Nesta secção são apresentados os resultados do recrutamento de novos estudantes, a distribuição de 

estudantes inscritos e de diplomados nos diferentes graus de ensino e UO, as dinâmicas de mobilidade 

internacional, o desenvolvimento da oferta formativa, nomeadamente a avaliação e acreditação de 

ciclos de estudos, assim como o reporte da realização de provas académicas, da concessão de bolsas 

e prémios e da atividade do Provedor do Estudante. 

 

2.1.1. Recrutamento de estudantes para os diferentes níveis de formação  

No ano letivo 2021/22 o número de vagas oferecidas através do concurso nacional de acesso ao ensino 

superior (CNA), após o reforço solicitado pelo Governo, foi de 1750, o mais elevado desde 2012/13, 

representando um acréscimo de 30 vagas relativamente a 2020/21 (quadro 1). Este reforço do número 

de vagas do regime geral de acesso ao ensino superior resultou das orientações aprovadas pelo 

Governo (Decreto-Lei n.º 77-A/2021, de 27 de agosto), que permitiram a transferência das vagas 

fixadas e não ocupadas nos concursos especiais de acesso e ingresso no ensino superior no ano letivo 

de 2021/22 para o regime geral de acesso. 

De acordo com a Direção-Geral do Ensino Superior (DGES)1, a nível nacional, o número de candidatos 

colocados após a 3.ª fase do CNA ocupou 92% das vagas disponibilizadas, sendo que este valor na UAlg 

foi de 95%.  

 
1 https://www.dges.gov.pt/coloc/2021/ 
 

https://www.dges.gov.pt/coloc/2021/
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As 1750 vagas foram repartidas por 45 cursos, mais um do que o número que tem ocorrido desde 

2016/17. O número de colocados na 1ª fase do CNA em 2021/22 (1548) aumentou 1% face a 2020/21 

(1532), sendo atingido o número mais elevado de colocados nos últimos 20 anos. O número de 

inscritos oriundos do CNA manteve-se, pelo sétimo ano consecutivo, acima do milhar (1539) (2015/16: 

1118; 2016/17: 1075; 2017/18: 1165; 2018/19: 1206; 2019/20: 1269; 2020/21: 1623). A redução dos 

inscritos em 2021/22 (-5,2%) relativamente ao ano anterior, só não ocorreu FCHS (+5,9%) e na FMCB 

(+4,0%). 

 

Quadro 1: Estudantes com ingresso através do CNA (1ª, 2ª e 3ª fases) 

Unidades Orgânicas 
2020/2021 2021/2022 

Vagas Inscritos Vagas Inscritos 

ESEC 209 210 213 209 

ESGHT 359 351 351 332 

ESS 156 167 175 162 

FCHS 239 222 246 235 

FCT 470 433 465 384 

FE 151 153 162 144 

FMCB 50 50 52 52 

ISE 86 37 86 21 

Total 1720 1623 1750 1539 
                FONTE: 2020/21 e 2021/22: Serviços Académicos, RAIDES – 1.º momento (31.12.20 e 31.12.21, respetivamente)  

 

Nos outros regimes de ingresso (ver quadro 2), verificou-se uma redução do número de novos 

estudantes de 642 para 619 (-3,6%), à semelhança do que aconteceu em 2020/21 (-6,1%) e ao 

contrário do que tinha acontecido em 2019/20 (+13,7%) e em 2018/19 (+31,3%). Para esta diminuição 

contribuiu, em particular, a redução do ingresso através do Concurso Estudante Internacional (-59 

estudantes; -32,1%), tal como já havia acontecido em 2020/21 (-109 estudantes; -37,2%), em resultado 

da situação pandémica. Comparativamente a 2020/21, verificou-se um aumento do ingresso pelos 

Concursos especiais (+8 estudantes; +3,5%), para o qual contribuíram em particular as Mudanças e 

Transferências de Curso (+27 estudantes; +29,0%), o Concurso para Titulares de Cursos Superiores 

(+10 estudantes; +19,2%) e o Concurso para Maiores de 23 anos (+7 estudantes; +6,6%). Ao nível das 

Bolsas PALOP ocorreu também um aumento dos ingressos (+2 estudantes; +2,8%). Estes aumentos 

não foram suficientes para compensar a redução dos ingressos pelo Concurso Estudante Internacional. 
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Quadro 2: Estudantes com ingresso através de outros regimes 

Regimes 2020/2021 2021/2022 

Concursos Especiais 231 239 

Maiores de 23 anos 106 113 

Titulares de Cursos Superiores 52 62 

Titulares de Cursos de Especialização Tecnológica  3 4 
Titulares de Cursos de Dupla Certificação Secundário e 
Cursos Artísticos 

29 19 

Titulares de Cursos Técnico Superior Profissional 41 41 

Mudanças e Transferências de Curso 93 120 

Acesso a Curso Terminal de Medicina 62 62 

Bolsas PALOP 71 73 

Concurso Estudante Internacional 184 125 

Praticantes desportivos de alto rendimento 1 0 

Total  642 619 
                     FONTE: 2020/21 e 2021/22: Serviços Académicos, RAIDES – 2.º momento (31.03.21 e 31.03.23)  

 

Na globalidade, conforme quadro 3, em 2021/22 verificou-se um aumento no número de inscritos pela 

1ª vez (+192; +5,6%), embora inferior ao de 2020/21 (+292; +9,7%). Por nível de formação, o número 

de inscritos pela 1.ª vez aumentou nos cursos de 2.º ciclo (+198; +23,3%), nos cursos técnicos 

superiores profissionais (+90; +51,1%) e nos cursos de 3º ciclo (+46; 51,7%). Este crescimento 

compensou largamente a redução no número de inscritos pela 1ª vez nos cursos de 1º Ciclo (-125; -

5,5%) e nos cursos de Pós-graduação (-17; -40,5%). A redução no recrutamento para cursos de 1.º ciclo 

é explicada pelo menor recrutamento através do CNA e pela maior dificuldade em recrutar estudantes 

internacionais, em resultado da situação pandémica.  

 

Quadro 3: Estudantes inscritos pela 1.ª vez por UO nos diferentes níveis de formação 

UO 
CTeSP 1.ºCiclo e MI 2.º Ciclo 3.º Ciclo Pós-Grad./CE Total 

20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 

ESEC 0 18 276 276 50 109 n.a. n.a. 0 0 326 403 

ESGHT 67 76 521 504 105 116 n.a. n.a. 0 0 693 696 

ESS 0 0 199 206 38 23 n.a. n.a. 40 25 277 254 

FCHS n.a. n.a. 290 294 99 109 22 43 0 0 411 446 

FCT n.a. n.a. 541 473 222 326 28 40 2 0 793 839 

FE n.a. n.a. 199 185 232 261 22 36 0 0 453 482 

FMCB n.a. n.a. 125 127 21 25 17 16 0 0 163 168 

ISE 109 172 132 93 82 78 n.a. n.a. 0 0 323 343 

Total 176 266 2283 2158 849 1047 89 135 42 25 3439 3631 

   FONTE: 2020/21: DGEEC; 2021/22 Serviços Académicos, RAIDES – 2.º momento (31.03.22) 
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O aumento no número de estudantes inscritos pela 1ª vez em CTeSP foi maior no ISE (+63; +51,1%) do 

que na ESGHT (+9; 13,4%), tendo a ESEC em 2021/22 pela primeira vez 18 inscritos num CTeSP.  

Ao nível dos cursos de 1º Ciclo e de Mestrado Integrado (MI) o aumento ocorreu em 3 UO  (ESS: +7; 

3,5%; FCHS: +4; 1,4%; FMCB: +2; 1,6%) e manteve-se na ESEC, mas não foi suficiente para compensar 

a redução que se verificou nas restantes UO (FCT: -68; -12,6%; ISE: -39; -29,6%; ESGHT: -17; -3,3%; FE: 

-14; -7,0%).  

Ao nível dos cursos de 3º ciclo o maior aumento no número de inscritos pela 1ª vez ocorreu na FCHS 

(+21; +95,5%), sendo que também a FE (+14; +63,6%) e a FCT (+12; +63,6%) registaram crescimento.  

Ao nível dos cursos de 2º ciclo as reduções que ocorreram na ESS (-15; -39,5%) e no ISE (-4; -4,9%) 

foram largamente compensadas pelo aumento nas restantes UO nos inscritos pela 1ª vez em cursos 

de 2º ciclo (FCT: +104; +46,9%; ESEC: +59; +118,0%; FE: +29; 12,5%; ESGHT: +11; +10,5%; FMCB: +4; 

+19,1%).  

O recrutamento para cursos de 2.º ciclo foi realizado através de 48 programas, mais um do que em 

2020/21 e 2019/20. O número total de cursos de 2.º ciclo oferecidos em língua inglesa foi de 17 (FCT: 

11; FE: 3; ISE: 3).  

No conjunto dos diferentes níveis de formação todas as UO, à exceção da ESS (-23; -8,3%), registaram 

um aumento do número de inscritos pela 1ª vez. Em 2021/22, a FCT e a ESGHT continuaram a ser as 

UO com o maior número de estudantes inscritos pela 1.ª vez, representando, respetivamente, 25,3% 

e 21,0% do total da UAlg. Em termos absolutos, a ESEC (+77; +23,6%) foi a UO que apresentou o maior 

aumento do número de inscritos pela 1.ª vez, seguida pela FCT (+46; +5,8%), FCHS (+35; +8,5%), FE 

(+29; +6,4%), ISE (+20; +6,2%), FMCB (+5; +3,1%) e ESGHT (+3; +0,4%).  

 

2.1.2. Estudantes inscritos nos diferentes níveis de formação  

O número total de estudantes inscritos reportados no RAIDES aumentou 9,4% relativamente ao ano 

anterior e 8,9% face aos já publicados pela Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) 

para 2020/21. Em 2020/21 o aumento do número total de estudantes relativamente a 2019/20 foi de, 

respetivamente, 7,5% e 7,2% e em 2018/19 o crescimento foi, respetivamente, de 3,7% e 2,5%.  

Salienta-se que, na estatística oficial de inscritos, a DGEEC não considera os estudantes de 2.º ciclo 

com mais de duas inscrições que se encontrem apenas a realizar dissertação, projeto ou estágio. Os 

resultados finais que ficarão disponíveis no 4.º trimestre de 2021 poderão, à semelhança do que se 

tem verificado anteriormente, ser ligeiramente superiores. Assim, confirma-se a recuperação que tem 

vindo a ocorrer nos últimos anos no número total de inscritos. 
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Quadro 4: Estudantes inscritos por níveis de formação 

Nível de formação 2020/21 2021/22 

1º Ciclos e Mestrados Integrados 6519 6617 

2º Ciclos (Mestrados) 1512 2013 

3º Ciclos (Doutoramentos) 306 369 

Pós-Graduações/Cursos de Especialização 42 25 

Cursos Técnicos Superiores Profissionais 327 442 

Total  8706 9466 

                           FONTE: 2020/21: DGEEC; 2020/21 Serviços Académicos, RAIDES – 2.º momento (31.03.21) 

 

Todas as UO, à exceção da ESS (-4,0%), apresentam um crescimento no número total de estudantes 

reportados em RAIDES – 2º momento (ESEC: +15,8%; FE: +14,8%; FCHS: +12,1%; FCT: +11,7%; ISE: 

+11,1%; FMCB: +7,6%; ESGHT: +2,5%). 

 

Quadro 5: Estudantes inscritos por UO nos diferentes níveis de formação 

UO 
CTeSP 1.ºCiclo e MI 2.º Ciclo 3.º Ciclo Pós-Grad./CE Total 

20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 

ESEC 0 18 755 791 118 202 n.a. n.a. 0 0 873 1011 

ESGHT 119 147 1558 1510 187 254 n.a. n.a. 0 0 1864 1911 

ESS 0 0 687 697 49 23 n.a. n.a. 40 25 776 745 

FCHS n.a. n.a. 733 778 185 251 81 91 0 0 999 1120 

FCT n.a. n.a. 1480 1539 386 527 94 125 2 0 1962 2191 

FE n.a. n.a. 524 528 393 524 88 102 0 0 1005 1154 

FMCB n.a. n.a. 394 412 37 47 43 51 0 0 474 510 

ISE 208 277 388 362 146 185 n.a. n.a. 0 0 742 824 

Total 327 442 6519 6617 1501 2013 306 369 42 25 8695 9466 

 FONTE: 2020/21: DGEEC; 2021/22 Serviços Académicos, RAIDES – 2.º momento (31.03.22) 

 

Comparando com os dados publicados pela DGEEC para o ano anterior e os agora reportados em 

RAIDES (ver quadro 5), o aumento global do número de inscritos é de 8,9%. Comparativamente aos 

dados publicados pela DGEEC do ano anterior, verifica-se que o bom desempenho em 2021/22 no 

aumento do número global de estudantes inscritos se deveu, principalmente, ao aumento do número 

dos estudantes do 2º ciclo (+512; 34,1%),  mas também de CTeSP (+115; 35,2%), de 1º ciclo (+98; 1,5%) 

e de 3º ciclo (+63; 20,6%). Em 2020/21, 2019/20 e 2018/19, o crescimento foi sobretudo devido ao 

aumento dos estudantes de 1º ciclo (+455; +7,6% em 2020/21; +215; +3,7% em 2019/20 e +128; +2,3% 

em 2018/19) e de 2º ciclo (+88; 6,0% em 2020/21; +91; +6,5% em 2019/20 e +77; +5,9% em 2018/19). 

Em 2021/22, tal como em 2020/21 e ao contrário dos anos anteriores os cursos de 3º ciclo apresentam 

um número de inscritos superior (+63; 20,6%; +48; +19,1% em 2020/21; -91; -27,1% em 2019/20 e -
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32; -9,5% em 2018/19). O mesmo acontece com os CTeSP (+115; 35,2%; +28; 9,5% em 2020/21 e -12; 

-3,9% em 2019/20). Apenas os cursos de pós-graduação/especialização apresentam à semelhança dos 

anos anteriores uma redução (-17; -40,5%; -38; -67,9% em 2020/21 e -5; -8,2% em 2019/20).  

 

 

2.1.3. Diplomados 

Em 2020/21, o número total de diplomados foi de 1829, +14,1% que no ano anterior (ver quadro 6), 

valor superior ao verificado nos últimos três anos (+5,3%, em2019/20; +1,8%, em 2018/19; +10,7%, 

2017/18). O aumento no número de diplomados ocorreu em todos os níveis de formação: 1º ciclo e 

Mestrado Integrado (+189; +17,2%); 2º ciclo (+15; +3,6%); CTeSP (+14; +18,7%); e 3º ciclo (+8; +50,0%). 

O número total de diplomados de cursos de 1º ciclo e mestrado integrado representou 70,4% do total 

de diplomados, proporção superior à verificada em 2019/20 (69,5%) e em 2018/19 (67,0%). Os 

diplomados de 2º ciclo correspondem a 23,4% do total, -1,0 p.p. do que em 2019/20. 

À exceção da FE (-1,2%), todas UO registaram um aumento do número de diplomados (ESGHT: +32,1%; 

ISE: +20,0%; FCHS: +19,8%; ESS: +19,4%; ESEC: +12,4%; FMCB: +11,2%; FCT: +1,3%). Em 2020/21, a 

ESGHT voltou a ser a UO com o maior número de diplomados (399; 21,8% em 2020/21; 299; 21,0% em 

2019/20), seguida pela FCT (378; 20,7% em 2020/21; 373; 23,3% em 2019/20), pela FCHS (242; 13,2% 

em 2020/21; 202; 12,6% em 2019/20) e pela ESEC (227; 12,4% em 2020/21; 202; 12,6% em 2019/20).  

 

Quadro 6: Diplomados por UO nos diferentes níveis de formação 

UO 
CTeSP 1.ºCiclo e MI Mestrado Doutoramento Total 

19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 

ESEC 0 0 162 188 40 39 n.a. n.a. 202 227 

ESGHT 33 27 224 341 45 31 n.a. n.a. 302 399 

ESS 0 0 124 136 0 12 n.a. n.a. 124 148 

FCHS n.a. n.a. 140 164 56 68 6 10 202 242 

FCT n.a. n.a. (1)191 (2)210 178 164 4 4 373 378 

FE n.a. n.a. 118 96 50 69 4 5 172 170 

FMCB n.a. n.a. (3)79 (4)92 17 12 2 5 98 109 

ISE 42 62 61 61 27 33 n.a. n.a. 130 156 

Total 75 89 1099 1288 413 428 16 24 1603 1829 
   FONTE: 2019/20 DGEEC; 2020/21: Serviços Académicos, RAIDES – 2.º momento (31.03.21) 
  (*) Mestrado Integrado: (1) = 41; (2) = 30; (3) =38; (4) = 50 

 

2.1.4. Mobilidade e internacionalização 

As atividades de internacionalização da Universidade do Algarve são coordenadas pelo Gabinete de 

Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM), em articulação com os órgãos de gestão e de acordo 
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com a política e estratégia de internacionalização da Universidade. O GRIM tem como principal função 

assessorar a Reitoria na definição e implementação da estratégia de internacionalização da UAlg, bem 

como informar, acompanhar e gerir todos os programas de mobilidade e cooperação internacional no 

Ensino Superior em que a Universidade participa, apoiando os estudantes, docentes e investigadores 

em mobilidade e redes de cooperação nacional e internacional. Esta atividade é assegurada em 

estreita colaboração com as Unidades Orgânicas, Unidades de Investigação, Serviços e Gabinetes, em 

prol da melhor implementação da estratégia de internacionalização, gerindo todos os programas de 

mobilidade e cooperação internacional, com particular enfase no Programa Erasmus+ e articulando 

com serviços/entidades externas. O GRIM disponibiliza também informações e recomendações sobre 

requisitos anteriores à vinda (informação sobre Vistos e formalidades legais), a orientação à chegada 

(alojamento, abertura de conta bancária, autorização de residência) e integração cultural (cursos de 

língua portuguesa, sessões de boas-vindas, eventos culturais, reuniões de acompanhamento, entre 

outros) de todos os estudantes, docentes e investigadores internacionais. 

O ano de 2021 foi um ano atípico, ainda marcado pela situação pandémica, que obrigou a encontrar 

novas estratégias organizativas que permitissem continuar a dar resposta às necessidades de 

acompanhar e orientar todos os estudantes, docentes, pessoal não docente e investigadores 

internacionais, assim como de acompanhar um pouco mais de perto todos os que se encontravam 

fora, em articulação estreita com a reitoria. Ao nível das atividades de internacionalização, e à 

semelhança de 2020, foi necessário reorganizar funções e encontrar novas soluções que permitissem 

manter os melhores níveis de eficiência; passou-se a fazer a chamada “internacionalização em casa”, 

contudo, pouco a pouco foi possível ir abrindo um pouco a porta ao mundo na tentativa de regressar 

progressivamente à normalidade, sempre em linha com as diretrizes da Direção Geral de Saúde (DGS) 

e do Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior (MCTES). De uma forma integrada, 

encontrando-se o GRIM a dividir o mesmo espaço físico com os Serviços Académicos, no Balcão do 

Estudante em Gambelas, foi necessário encontrar formas de atendimento ao público comuns, pelo 

que se manteve a aposta no atendimento ao público, maioritariamente, à distância e sempre que 

necessário foi feito atendimento presencial mediante marcação prévia quando o assunto/processo a 

tratar assim o exigisse. Naturalmente que este modus operandi contribuiu para que os contactos com 

o GRIM ocorressem, maioritariamente, por correio eletrónico e atendimento telefónico, pelo que a 

equipa do GRIM teve com uma das suas prioridades a resposta a estas solicitações com a melhor 

prontidão possível. Paralelamente, o GRIM continuou a contribuir para o recrutamento de novos 

estudantes internacionais, através da aposta na promoção da oferta formativa dos cursos de 

graduação e pós-graduação, lecionados em português e em inglês, nas plataformas digitais - 

Educations.com e EduPortugal, conforme demonstra o quadro 7.  
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Quadro 7: Plataformas digitais 

Plataforma digital Data campanhas Students leads 

Educations.com janeiro-dezembro de 2021 207 

EduPortugal janeiro-dezembro de 2021 7307 
       Fonte: GRIM 

Tendo por base a informação dos Serviços Académicos sobre o registo dos novos estudantes 

internacionais inscritos na UAlg em 2021/2022 e a informação dos Leads recebidos das plataformas 

identificadas, foi possível verificar que através da Educations.com foram recrutados 4 estudantes (1 

para 2º ciclo e 3 para 3º ciclo) e através da EduPortugal foram recrutados 5 estudantes (4 para 1º ciclo 

e 1 para 2º ciclo). 

 
Mobilidade de estudantes, docentes e funcionários 

Apesar de todo o contexto de incerteza que se manteve em 2021, devido à situação pandémica, 

manteve-se o trabalho na estratégia de internacionalização, acompanhando e promovendo, na 

medida do possível, as oportunidades de mobilidade pela academia junto de estudantes, docentes, 

pessoal não docente e investigadores e, simultaneamente, retomou-se o acolhimento de pessoas 

vindas de fora. Para o efeito, recorreu-se ao financiamento disponível através do Programa Erasmus+ 

e dos projetos aprovados, bem como aos Protocolos Gerais de Cooperação e aos Programas de 

Mobilidade Nacional Vasco da Gama (ensino politécnico) e Almeida Garrett (ensino universitário), 

permitindo incentivar as mobilidades Outgoing e Incoming, mesmo que de uma forma mais contida, 

dado o cenário de incerteza.  

Atendendo às recomendações de segurança da DGS, em janeiro de 2021, realizou-se a 4ª Semana da 

Mobilidade, mantendo o mesmo formato e número de sessões de informação efetuadas no ano 

transato. Assim, realizaram-se duas sessões de informação, presenciais, sobre as oportunidades de 

mobilidade para os estudantes da UAlg que tiveram lugar nos Campi da Penha e de Gambelas, e que 

tiveram transmissão streaming para que desta forma todos os estudantes da UAlg pudessem ter 

acesso a informação sobre as possibilidades de mobilidade que existem para o enriquecimento do 

curriculum académico. 

À semelhança de anos anteriores, todos os estudantes da UAlg que manifestaram interesse em efetuar 

um período de mobilidade, para fins de estudo e estágio, quer ao abrigo do Programa Erasmus+ e/ou 

Programas Nacionais, quer ao abrigo de Protocolos de Cooperação e/ou outro programa, formalizaram 

a candidatura através da plataforma Mobilidade.net. Este é um processo já implementado na UAlg 

que permite assegurar o reconhecimento académico das mobilidades realizadas pelos estudantes. 
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Embora os dados relativos a 2021/22 ainda não sejam definitivos, em resultado do alívio das limitações 

à circulação impostas pela situação pandémica, que tiveram com forte impacto em 2020/21, verifica-

se um aumento nos fluxos das mobilidades Outgoing (+38; +31,7%) e Incoming (+108; +35,0%).  

 

Quadro 8: Mobilidade internacional de estudantes, por programa 

Programa 
2020/21 2021/22 

Outgoing Incoming Outgoing Incoming 

Erasmus+ KA103 – Estudos 48 147 79 256 

Erasmus+ KA103 – Estágios 27 33 20 17 

Programa Nacional Vasco da Gama 1 2 1 1 

Programa Nacional Almeida Garret 3 0 11 0 

Erasmus+ International Credit Mobility 0 3 2 9 

Erasmus Mundus  13 74 6 98 

Protocolos Gerais de Cooperação: Estudos 0 22 1 26 

Protocolos Gerais de Cooperação: Estágios 0 4 0 0 

AULP 0 1 0 3 

PROCULTURA 0 0 0 5 

Extracurricular: Unidades Curriculares Isoladas 0 21 0 0 

Plataforma Global para a Educação Superior nas 
Emergências 

0 2 0 2 

Total 92 309 120 417 
              Fonte: GRIM, 2021/22 dados provisórios 

 

Em 2021/22, continuaram a ser realizadas mais mobilidades Erasmus+ para efeitos de estudo, do que 

para efeitos de estágio, quer ao nível de Outgoing (79 vs 20), quer ao nível de Incoming (256 vs 17). 

Importa destacar que os estudantes Erasmus Mundus acolhidos na UAlg correspondem a 23,5% do 

número total de estudantes incoming. De salientar, ainda, o aumento do número de estudantes 

internacionais a frequentar Unidades Curriculares Isoladas.  

Para compensar a falta de contacto presencial foram promovidas algumas ações online, 

nomeadamente uma sessão de boas-vindas aos estudantes em mobilidade no 2º semestre de 2020/21 

para promover a inclusão e melhor adaptação. O acolhimento dos novos estudantes internacionais no 

ano letivo 2021/2022, quer de mobilidade/intercâmbio, quer de grau completo (1º, 2º e 3º ciclo), já 

foi realizado presencialmente. Foram também realizadas sessões específicas de boas-vindas dedicadas 

aos estudantes brasileiros e aos estudantes do equatorianos.  Adicionalmente, foi atualizado o Student 

and Research Guide 2021/22 com informação para apoio os estudantes de Incoming. 

Ao nível das questões logísticas da chegada, manteve-se o apoio desde a abertura de conta bancária, 

ao acesso a passe para o autocarro, apoio no registo académico (NET PA), na procura de alojamento 
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(sempre que possível), informações sobre o Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (quando elegível), 

sobre assistência médica, entre outro tipo de informações, quer por email, quer telefonicamente. 

Em finais de setembro de 2021, a exposição “O Mundo na UAlg” esteve patente na Biblioteca Central 

da Penha (pela 1ª vez), com o objetivo de mostrar a todos os estudantes, docentes, pessoal não 

docente e investigadores, a diversidade e multiculturalidade que se encontra na Universidade do 

Algarve e, desta forma, despertar o interesse para novas candidaturas de mobilidade. 

Apesar do cenário de instabilidade que ainda se manteve em 2021, continuou-se a executar da melhor 

forma possível os projetos de mobilidade internacionais, com ação direta fora da Europa, acolhendo 

estudantes ao abrigo dos cursos de mestrado Erasmus Mundus (81 estudantes em 2021/22). De 

destacar ainda o início do novo mestrado Erasmus Mundus Master in Applied Ecohydrology (MAEH), 

coordenado pela UAlg, e o acolhimento de um total de 30 beneficiários ao abrigo de diversos projetos 

International Credit Mobility (ICM), conforme o quadro 11. No âmbito do consórcio Merging Voices 

realizou-se uma staff week, que decorreu em formato presencial, de 28.06.2021 a 02.07.2021. 

 

Quadro 9: Projetos Eramus Mundus Incoming & ICM 

Erasmus+ KA1 2020/21 2021/22 

EMJD IMBRSea 52 41 

EMJD EMQAL 0 6 

EMJD NURSING 16 2 

EMJD WACOMA 6 9 

EMJD MAEH N/A 23 

Consórcio Erasmus+ ICM JAMIES 3 6 

Consórcio Erasmus+ ICM MERGING VOICES 0 9 

Consórcio Erasmus+ ICM MARE NOSTRUM 0 11 

Erasmus+ ICM UAlg ALLIANCES 0 4 

Total 77 111 
                          Fonte: GRIM; 2021/22 dados provisórios. 

  
No que se refere às mobilidades de pessoal docente e não docente, registou-se um aumento nas 

mobilidades Incoming  e Outgoing em 2021/22 face ao ano anterior, respetivamente  (+36; +87,8%; e 

+6; 85,7%), conforme se pode observar no quadro 10. O aumento em Outgoing deveu-se, 

exclusivamente, ao aumento da mobilidade de docentes.  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    Relatório de Atividades da Universidade do Algarve 2021 
                                                                                                     (proposta ao Conselho Geral) 

 

 

17 
 

Quadro 10: Mobilidade Internacional de Pessoal (docente e não docente) 

Tipo mobilidade 2020/21 2021/22 

 Outgoing Incoming Outgoing Incoming 

Staff (pessoal não docente) 6 25 6 31 

Teaching 1 16 7 46 

Total 7 41 13 77 
        Fonte: GRIM; 2021/22 dados provisórios. 

 

 

Cursos conjuntos com parceiros internacionais 

Em 2021, a UAlg assegurou o acolhimento de 23 estudantes Erasmus Mundus do novo mestrado MAEH 

“Erasmus Mundus Master in Applied Ecohydrology” e participou no evento Launching event MAEH. 

Simultaneamente, assegurou o acolhimento de estudantes Erasmus Mundus  de outros mestrados:  

IMBRSea “International Master of Science in Marine Biological Resources”, coordenado pela 

Universidade de Gent, que escolheram a UAlg para frequência de aulas e dissertação/teses; e 

estudantes Erasmus Mundus, para realização de dissertação/tese, dos cursos “WACOMA 3 - Water 

and Coastal Management”, coordenado pela Universidade de Bolonha, e do EMQAL “Erasmus Mundus 

in Quality and Analitycal Laboratories”, coordenado pela Universidade de Bergen. 

 

Projetos em parcerias internacionais 

Em 2021, ao contrário do sucedido em 2020, a UAlg reduziu a submissão de novos projetos de 

mobilidade e cooperação internacional financiados pela Comissão Europeia. Foram submetidos 11 

novos projetos, 2 dos quais coordenados pela UAlg. A taxa de aprovação dos projetos submetidos foi 

de 72%, importando destacar a coordenação do consórcio de estágios Erasmus+ AL SUD, acreditado 

pela Agência Nacional Erasmus+, em Lisboa, para o período de 2021-2027, e do qual fazem parte a 

Universidade de Évora, a Universidade de Lisboa, o Instituto Politécnico de Beja e o Instituto 

Politécnico de Setúbal. 

A diminuição de candidaturas resultou da entrada em vigor do novo Programa Erasmus+, 2021-2027, 

que introduziu novos conceitos e novas regras de gestão administrativa e financeira, obrigando à 

utilização de novas plataformas de candidaturas, um pouco mais complexas. Prevê-se que o número 

de candidaturas volte a aumentar em 2022. 
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Quadro 11:  Projetos de mobilidade e cooperação internacional 

Nome projeto Coordenador Referência do Projeto 

Erasmus 2021-2023 Universidade do Algarve 2021 1 PT01 KA131 HED 000011409 

Consórcio Erasmus+ AlSud 2021-2023 Universidade do Algarve 2021-1-PT01 KA131 HED 000011412 

Consórcio Erasmus+ HPC+HPDA II 2021-
2023 

Universidade de Évora 2021 1 PT01 KA131 HED 000008876 

Consórcio Erasmus+ AETC 2021-2023 
Universidade Católica 

Portuguesa 
2021-1-PT01-KA131-HED-000006896 

Consórcio Erasmus+ Procultura 
Associação das 

Universidades de Língua 
Portuguesa 

2021-1-PT01-KA130-HED-000007707 

The Coastal Hazards - Risks, Climate 
Change Impacts and Adaptation 

Stichting IHE Delft Institute 
for Water Education 

Project 101050331 — COASTHazar 

Adding Plurilingual Approaches to 
language Teacher Competences in Higher 
Education 

Vytauto Didziojo 
Universitetas 

2021-1-LT01-KA220-HED-000030285 

Intervention proposal for the Resilience 
development in Higher Education. 
Overcoming Adversity 

Universidade de Granada 2021-1-ES01-KA220-HED-000031173 

Fonte: GRIM, dados 2021 

 

Em 2021 esteve em implementação na UAlg o Erasmus Without Paper (EWP), que constitui uma das 

novidades do Programa Erasmus+ para 2021-2027. Esta atividade irá manter-se em 2022. O EWP 

obrigou a uma série de ações que terão implicações diretas na plataforma Mobilidade.net e implicará 

uma mudança de procedimentos internos, conduzindo a uma gestão mais eficaz e eficiente dos 

processos. Os fluxos de mobilidade serão geridos única e exclusivamente via EWP, bem como a 

renovação dos acordos bilaterais Erasmus+, as nomeações junto das universidades parceiras, os 

contratos de estudos e registos académicos. 

Paralelamente, no âmbito da estratégia de internacionalização da UAlg foi proposto e homologado o 

procedimento para atribuição de financiamento Erasmus+, para fins de Estágio, a estudantes do ensino 

superior, que veio a regulamentar de forma clara quem pode e em que circunstâncias, candidatar-se 

a este tipo de bolsas, assegurando o reconhecimento académico destas mobilidades. 

Na sequência do regulamento de atribuição do grau de doutor em regime de cotutela internacional da 

UAlg, aprovado em 2020, foi definido um procedimento interno para permitir uma melhor 

implementação deste tipo grau, quer para estudantes da UAlg, quer para os estudantes das 

instituições parceiras.  

Foi também implementado o regulamento do programa internacional de reconhecimento mútuo de 

formação ao nível dos cursos do 2.º Ciclo da UAlg. Este regulamento irá contribuirá para a promoção 

da internacionalização dos cursos da UAlg ao nível do 2º ciclo. 
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No âmbito das comemorações dos 35 anos do Programa Erasmus+, realizaram-se os Erasmus Days que 

proporcionaram uma maior visibilidade na academia para promoção da mobilidade, quer ao nível dos 

estudantes, quer ao nível do pessoal docente, não docente e investigadores. Neste contexto, foi 

realizada uma mesa redonda com alumni que beneficiaram das mobilidades Erasmus+ e que aceitaram 

partilhar as suas experiências, bem como demonstrar de que forma o Erasmus+ teve impacto na vida 

profissional e pessoal. Este evento teve transmissão streaming e encontra-se disponível na página web 

para consulta. 

Por último, referir os esforços realizados na consolidação da Mobilidade.net, que também passou a 

ser a plataforma para submissão de candidaturas para mobilidades de staff Outgoing (docentes e não 

docentes).  

 

2.1.5. Avaliação e acreditação de ciclos de estudos  

 

Em 2021 conheceram-se os resultados de um ciclo de estudos submetido em 2017 ao processo de 

avaliação/acreditação de ciclos de estudos em funcionamento à A3ES (ACEF2016/2017), nove ciclos 

de estudo submetidos em 2018 (ACEF2017/2018) e oito ciclos de estudo submetidos em 2019 

(ACEF/2019/2020). 

Recorde-se que os processos de avaliação presenciais foram suspensos devido à pandemia e só mais 

recentemente têm vindo a decorrer em ambiente virtual. Dos 30 ciclos de estudo com resultados de 

avaliação apenas três dos ciclos de estudo obtiveram acreditação condicionada. Do processo ACEF 

2018/19 um ciclo de estudos obteve acreditação condicionada por 1 ano e dois ciclos de estudos por 

3 anos. Também um dos ciclos de estudo do processo ACEF 2019/20 obteve acreditação condicionada 

por 3 anos (ver quadro 12). 

Em 2021 foi acreditada pela A3ES a proposta de criação de novo ciclo de estudos em Ecohidrologia 

Aplicada (2.º ciclo), sendo submetidas sete propostas de criação de novos ciclos de estudos, a 

licenciatura em Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas, os mestrados em Biodiversidade, 

Pescas e Conservação Marinhas, em Comunicação e Media Digitais, em Processos de Criação, em 

Riscos Costeiros, Impactos das Alterações Climáticas e Adaptação (COASTHazar) e em Sustentabilidade 

Ambiental e o doutoramento em MD-PhD: Medicina e Investigação Biomédica. 

 

  

https://www.ualg.pt/estudante-out
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Quadro 12: Ciclos de estudos abrangidos pelo processo ACEF– resultados da avaliação 

Ciclo de Estudos ACEF UO Grau Acreditação 
(anos) 

Mecanismos de Doença e Medicina Regenerativa 1617 FMCB Doutor 6 

Engenharia Eletrónica e Telecomunicações 1819 FCT Doutor 6 

Psicologia 1819 FCHS Doutor 6 

Ciências da Comunicação 1819 ESEC Licenciado 1 

Psicologia 1819 FCHS Licenciado 6 

Finanças Empresariais 1819 FE Mestre 3 

Gestão da Qualidade e Marketing Agro-Alimentar (em 
associação) 

1819 FCT 
Mestre 3 

Neurociências Cognitivas e Neuropsicologia 1819 FCHS Mestre 6 

Psicologia Clínica e da Saúde 1819 FCHS Mestre 6 

Psicologia da Educação 1819 FCHS Mestre 6 

Ciências Biotecnológicas 1920 FCT Doutor 6 

Matemática 1920 FCT Doutor 3 

Métodos Quant. Aplicados à Economia e à Gestão 1920 FE Doutor 6 

Sociologia (em associação) 1920 FE Doutor 6 

Bioquímica 1920 FCT Licenciado 6 

Biotecnologia 1920 FCT Licenciado 6 

Biotecnologia 1920 FCT Mestre 6 

Economia do Turismo e Desenvolvimento Regional 1920 FE Mestre 6 

Ciências Agrárias e Ambientais (em associação) 2021 FCT Doutor 6 

Ciências Biológicas 2021 FCT Doutor 6 

Ciências da Linguagem 2021 FCHS Doutor 6 

Biologia 2021 FCT Licenciado 6 

Biologia Marinha 2021 FCT Licenciado 6 

Aquacultura e Pescas 2021 FCT Mestre 6 

Biologia Marinha 2021 FCT Mestre 6 

Biologia Molecular e Microbiana 2021 FCT Mestre 6 

Educação Especial - Domínios Cognitivo e Motor 2021 ESEC Mestre 6 

Educação Social 2021 ESEC Mestre 6 

Gestão e Administração Escolar 2021 ESEC Mestre 6 

Imagem Animada 2021 ESEC Mestre 6 
    Fonte: A3ES  

 

 

2.1.6. Provas académicas, equivalências, reconhecimentos de grau  

No ano letivo de 2021/22 foram realizadas na UAlg 24 provas de Doutoramento e 475 provas de 

Mestrado (incluindo Cursos em Associação)2, 12 provas conducentes ao título de especialista e 5 

provas conducentes ao título de agregado. 

 
2 Fonte: RAIDES 2021, 1º momento 
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O regime jurídico de reconhecimento de graus académicos e diplomas de ensino superior atribuídos 

por instituições de ensino superior estrangeiras foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de 

agosto, e regulado pela Portaria n.º 33/2019, de 25 de janeiro, com as alterações introduzidas pela 

Portaria n.º 43/2020, de 14 de fevereiro. 

De acordo com a legislação em vigor, o reconhecimento de graus académicos e diplomas atribuídos 

por instituições de ensino superior estrangeiras é realizado através das seguintes formas: 

• Reconhecimento automático – o ato que permite reconhecer genericamente um grau ou 

diploma de ensino superior estrangeiro, cujo nível, objetivos e natureza sejam idênticos aos 

graus portugueses de licenciado, mestre e doutor ou de diploma de técnico superior 

profissional, que conste do elenco de graus e diplomas fixado pela comissão de 

reconhecimento de graus e diplomas estrangeiros; 

• Reconhecimento de nível - o ato que permite reconhecer por comparabilidade, de forma 

individualizada, um grau ou diploma de ensino superior estrangeiro como tendo um nível 

correspondente a um grau académico ou diploma de ensino superior português;  

• Reconhecimento específico – ato que permite reconhecer um grau ou diploma de ensino 

superior estrangeiro idêntico a um grau académico ou diploma de ensino superior português, 

através de uma análise casuística do nível, duração e conteúdo programático, numa 

determinada área de formação, ramo de conhecimento ou especialidade. 

Em 2021 realizaram-se 101 reconhecimentos de grau (ver quadro 13), o que representa um aumento 

do número de reconhecimentos relativamente ao ano anterior (+27,8%). 

 
Quadro 13: Processos de reconhecimento de diplomas e graus académicos 

 
2019 2020 2021 

Reconhecimento Automático (Total) 36 47 55 

Grau Doutor 16 7 7 

Grau de Mestre  10 12 17 

Grau de Licenciado 10 28 29 

CTeSP 0 0 2 

Reconhecimento Específico (Total) 16 12 15 

Grau de Doutor 2 1 0 

Grau de Mestre 2 0 0 

Grau de Licenciado 12  11 15 

Reconhecimento de Nível (Total) 16 20 31 

Grau de Doutor 1 1 2 

Grau de Mestre 4 1 8 

Grau de Licenciado 11 18 21 

          Fonte: Serviços Académicos 
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Em 2021, os Serviços Académicos (SAC) da UAlg analisaram 442 pedidos de reconhecimento colocados 

na plataforma nacional RecON, disponibilizada pela DGES para o efeito, tendo sido anulados 267 

processos por não cumprirem os requisitos necessários ao reconhecimento. Aguardam o cumprimento 

de requisitos por parte do requerente 42 processos e foram concedidos 55 reconhecimentos 

automáticos e 15 reconhecimentos específicos. No que concerne à atribuição de Reconhecimento de 

Nível verificou-se o deferimento de 31 pedidos durante o 2021. 

 

2.1.7. Bolsas de excelência  

Pelo décimo ano consecutivo foram distinguidos com a atribuição de bolsas de excelência estudantes 

que ingressaram na UAlg através do CNA, num total de 63. Esta iniciativa visa fixar na instituição mais 

estudantes com elevado desempenho escolar no ensino secundário. 

O repto foi lançado pela UAlg e, mais uma vez, entidades de diversas áreas, como turismo, banca, 

saúde, imobiliário, comércio e serviços, num total de 42, responderam ao desafio, premiando e 

reconhecendo o mérito e a excelência académica dos estudantes. 

A bolsa atribuída paga integralmente o valor da propina do 1.º ano de licenciatura ou de mestrado 

integrado que, no presente ano letivo, é de 697 euros. 

 

2.1.8. Prémios 

Desde há alguns anos que a UAlg vem promovendo, em conjunto com diversas entidades, uma política 

de reconhecimento do mérito dos seus estudantes, através da atribuição de prémios aos diplomados 

com classificações mais elevadas. 

Em 2021 foram atribuídos os seguintes prémios: 

↘ Prémio Universidade do Algarve – Com o apoio da Caixa Geral de Depósitos – prémio atribuído 

aos diplomados com melhor classificação final em cursos de formação inicial (1.º Ciclo e 

Mestrado integrado), nas seis áreas de ensino dos cursos da universidade: 

• Economia, Gestão e Turismo: Melissa Calvário Cordeiro (Turismo); 

• Ciências e Tecnologias da Saúde: Alexandre Miguel Pereira Correia (Ciências Biomédicas); 

• Engenharias e Tecnologias: Tomás Lopes de Brito Teixeira Mendes (Engenharia Eletrotécnica 

e de Computadores); 

• Ciências Sociais e da Educação: Jéssica Sofia dos Reis Costa (Psicologia); 

• Ciências Exatas e Naturais: Daniel Arrais do Livramento (Arquitetura Paisagista); 
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• Artes, Comunicação e Património: Maiara Inácio Gregório (Design de Comunicação). 

 

↘ Prémio Carreira Alumni – que visa homenagear e distinguir, anualmente, um(a) graduado(a) num 

dos cursos lecionados na UAlg. Pretende-se reconhecer a carreira de um(a) graduado(a) com 

comprovada relevância para o desenvolvimento da sociedade e para o reconhecimento da 

qualidade de ensino da UAlg. 

 

Na edição 2021, o prémio foi atribuído a Jorge Dias, licenciado em Biologia Marinha, e a Luís Loures, 

licenciado em Arquitetura Paisagista (2001-2006) e em Agronomia (2014-2016) e doutorado em 

Ciências e Tecnologias do Ambiente, na especialidade de Planeamento Urbano (2007-2011).  

 

Títulos Honoríficos 

Em 2021 a Universidade do Algarve não atribuiu o grau de Doutor Honoris Causa a nenhuma 

individualidade. 

 

Medalha de Agradecimento da Universidade do Algarve 

No dia 15 de dezembro de 2021, no âmbito da Cerimónia Comemorativa do Dia da UAlg, foram 

homenageadas duas personalidades que, pela elevada importância das suas funções, receberam 

medalha de agradecimento da UAlg: João Botelheiro, Provedor do Estudante da UAlg, entre 2016 e 

2021; e Vítor Neto, Presidente do Conselho Geral, entre 2017 e 2021. 

 

Título de Professor Emérito 

Em 2021 foram atribuídos quatro títulos de Professor Emérito. Este título honorífico e vitalício é 

concedido a professores e investigadores aposentados ou reformados, que se distinguiram pelo 

relevante contributo dado ao avanço da ciência e da cultura e pelos relevantes serviços prestados à 

Universidade. 

Foram contemplados com o título de Professor Emérito: João Albino Matos da Silva, professor 

catedrático da FE, João Pinto Guerreiro, professor catedrático da FE, Ludgero dos Santos Sequeira, 

professor coordenador da ESGHT, e Pedro Alfonso Ferré da Ponte, professor catedrático da FCHS.  
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2.1.9. Provedor do Estudante  

O Provedor do Estudante da UAlg, Dr. João Botelheiro, foi eleito pelos membros do Conselho Geral em 

dezembro de 2015. Durante o ano de 2021, o Provedor do Estudante apreciou 21 pedidos de 

intervenção, menos 3 do que em 2020, sendo 13 referentes a estudantes do subsistema universitário 

e 8 referentes a estudantes do subsistema politécnico. 

Relativamente aos assuntos constantes dos diversos casos, estes encontram-se integrados nos 

seguintes foros: 

• Académico administrativo; 

• Pedagógico; 

• Ação social; 

• Jurídico. 

Todos os pedidos tiveram o seguimento adequado por parte do Provedor do Estudante. 
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2.1.10. Ensino – Execução das ações previstas 

Ações Previstas Atividades/Resultados 

Realizar projetos de investigação-ação da 
UAlg com o Ensino Secundário 

As relações com os Agrupamentos do Ensino Secundário continuaram a ser uma prioridade, mantendo-se as 
iniciativas já anteriormente realizadas, em formato presencial ou em formato online. Em particular, ocorreram 
as iniciativas realizadas pelo Gabinete Comunicação e Protocolo (GCP), nomeadamente “Equipa UAlg”, “Dia 
Aberto” e “Cursos de Verão”. Foram também realizadas iniciativas no âmbito do “Clube da Matemática”, 
como os mini-cursos de Matemática para estudantes candidatos a ingressar no Ensino Superior. Destaque 
ainda para o projeto MILAGE que teve um incremento no número de participantes, tendo ultrapassado os 
100.000 utilizadores. Além disso, foi realizada mais uma edição do “Concurso Ciência a Sul” e foram 
publicados o terceiro e o quarto números da Revista UAlgoritmo, em que participaram docentes e 
investigadores da UAlg, bem como professores e estudantes do Ensino Secundário. 

Aprofundar o envolvimento do Conselho 
Consultivo da Oferta Formativa da UAlg 

Este Conselho passou a integrar mais algumas entidades da região, nomeadamente representantes de 
entidades empregadoras públicas e privadas, como a Segurança Social, a AIHSA, a AHETA, a Algarve Evolution, 
a ANJE e o NERA. 
Foi realizada uma reunião deste Conselho em que foi feito o balanço de algumas atividades realizadas e foram 
perspetivadas atividades a realizar no futuro para uma maior aproximação da UAlg às escolas da região, 
nomeadamente aquelas em que a UAlg está representada no respetivo Conselho Geral. Além disso, foram 
apresentadas aos membros deste Conselho algumas das atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete de 
Psicologia da UAlg e procurou-se aprofundar a colaboração no mestrado em ensino a desenvolver pela UAlg. 
Iniciou-se o processo de levantamento da oferta formativa nas Escolas Secundárias do Algarve e da articulação 
dos percursos de transição para a UAlg,   

Reforçar e diversificar a internacionalização 
do ensino em língua portuguesa 

Foram potenciadas as formações pós-graduadas para a capacitação de países lusófonos, em áreas 
estratégicas de colaboração associadas aos principais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS-4 e 
14), em especial através de projetos de investigação com suporte FCT-AGAKHAN com a participação da UAlg, 
em Programas de mestrado e doutoramento em associação com países PALOP (Angola, Cabo Verde). Foram 
também promovidas as ofertas formativas nos países-alvo, nomeadamente da América Latina através da 
plataforma EDUPORTUGAL (específica para estudantes de língua portuguesa). Foi reforçada a promoção do 
ensino em português em países como o Equador, onde se realizaram várias feiras através do programa 
Estudar Portugal. 
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Ações Previstas Atividades/Resultados 

Diversificar a internacionalização através 
do ensino pós-graduado em língua inglesa 

A UAlg participou em campanhas digitais de promoção da oferta formativa dirigidas a potenciais estudantes 
internacionais interessados no ensino em Portugal, em língua inglesa, através da plataforma Education.com. 
Participou também em feiras e eventos online do ensino superior nos mercados alvo. Foi também sempre 
divulgada, em visitas e reuniões internacionais, a possibilidade de realização de acordos específicos de 
cotutela para estudantes de doutoramento da UAlg. Concluiu-se o regulamento para o reconhecimento 
mútuo da formação a nível de 2º ciclos para promover a sua internacionalização, com universidades 
espanholas, italianas, francesas, entre outras. 

Potenciar a partilha e a inovação 
pedagógica entre docentes da UAlg  

Neste âmbito, destaca-se a realização de alguns webinars sobre aspetos do ensino de forma remota, como 
seja o realizado por colegas da Universidade Aberta sobre o tema: “Transitando de um ensino remoto 
emergencial para uma educação digital em rede, em tempos de pandemia”, no âmbito do programa “Qualifica 
+ UAlg”. 

Difundir as boas práticas pedagógicas e 
desenvolver competências pedagógicas dos 
professores 

Numa colaboração estreita entre o Gabinete de Apoio à Inovação Pedagógica (GAIP) e os Conselhos 
Pedagógicos foram identificados docentes de diversas UO com práticas pedagógicas inovadoras, tendo sido 
organizadas algumas sessões online de partilha e inovação pedagógica. Além disso, foram realizadas outras 
sessões, tendo em conta aspetos particulares, como foi o caso do Dia Mundial da Voz ou do webinar sobre 
estudantes surdos no Ensino Superior, este último organizado pelo Gabinete de Apoio ao Estudante com 
Necessidades Especiais (GAENEE). 

Atualizar a regulamentação académica Procedeu-se à criação de novos regulamentos em resultado de novas necessidades e à atualização dos 
existentes, com o objetivo de harmonizar e simplificar processos e procedimentos, contribuindo para o 
aumento da sua eficiência e eficácia. Não obstante vários outros terem sido preparados e terem estado 
recentemente em consulta pública, aguardando publicação em D.R., foram publicados em 2021: 
- Regulamento do concurso especial de acesso e ingresso do estudante internacional a ciclos de estudo de 
licenciatura e mestrado integrado na Universidade do Algarve (atualização dos anexos);   
- Regulamento de Aplicação do Sistema de Créditos aos Ciclos de Estudo da Universidade do Algarve (NOVO); 
- Regulamento Específico do Concurso Especial de Acesso e Ingresso a ciclos de estudos na Universidade do 
Algarve por Estudantes Titulares dos Cursos de Dupla Certificação de Ensino Secundário e Cursos Artísticos 
Especializados (atualização); 
- Regulamento de Avaliação da Universidade do Algarve (atualização); 
- Normas reguladoras das candidaturas ao CTeSP em Tecnologias Informáticas (NOVO); 
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Ações Previstas Atividades/Resultados 

- Regulamento para a regularização extraordinária de dívidas de propinas da Universidade do Algarve 
(atualização); 
 - Regulamento da Universidade do Algarve relativo ao Professor Emérito (atualização); 
 - Regulamento do Programa Internacional de Reconhecimento Mútuo de Formação ao Nível dos Cursos do 
2.º ciclo da Universidade do Algarve (NOVO); 
-  Regulamento do Processo de Reconhecimento Específico ao Ciclo de Estudos Integrado do Mestrado em 
Medicina das Escolas Médicas Portuguesas (NOVO). 

Desenvolver as competências transversais e 
apoiar os estudantes - programa de 
mentoria por pares  

Foram diversas as atividades desenvolvidas pelo GAIP, consolidando a sua atividades no apoio prestado aos 
estudantes, nomeadamente através de cursos online visando o desenvolvimento de competências 
transversais, como sejam os cursos “Competências para a Vida”, “Interculturalidade e Mindfulness para 
Estudantes Deslocados” e “Metodologias de estudo e proficiência na gestão do tempo”, este último em 
colaboração com o Gabinete de Psicologia dos  SAS. Além disso, deu-se início ao programa de mentoria por 
pares, com a colaboração das diversas UO, em que participaram várias centenas de estudantes. Após serem 
identificados os estudantes que poderiam assumir o papel de mentores, foi realizado um curso visando o 
desenvolvimento de competências para o desempenho das funções pretendidas. Foram estabelecidos os 
pares mentor-mentorando e foram implementadas as atividades preconizadas no programa, no sentido de 
facilitar a integração académica dos estudantes mentorandos. 

Implementar a caracterização dos novos 
estudantes de CTeSP, 2º e 3º ciclo  

A aplicação destes questionários a novos estudantes de CTeSP foi realizada, de forma automática, no ato da 
matrícula do ano letivo de 2021/22 e integrado com o SIGES. O Relatório de Caracterização dos Novos 
Estudantes de 2021/22 já incluiu estes estudantes. Os questionários destinados ao 2º e 3º ciclos irão ser 
aplicados aos novos estudantes destes ciclos de estudos no ano letivo de 2022/23.  

Identificar possíveis percursos formativos 
na UAlg  

Foi criado um questionário ao qual responderam os Diretores de Cursos da UAlg, permitindo identificar as 
propostas formativas que antecedem e que se podem seguir a cada curso oferecido na Universidade. 
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2.2. Investigação  

A Universidade do Algarve, para efeitos de investigação, estrutura-se em centros de investigação 

(CI) e centros de estudos e desenvolvimento (CED) e tem unidades de gestão (polos de Centros 

de Investigação de outras instituições), que se dedicam à investigação científica fundamental e 

aplicada, ao desenvolvimento e transferência de conhecimento e à prestação de serviços. 

Não obstante a situação pandémica, e com as necessárias adaptações, em 2021, a UAlg 

continuou a fortalecer e fomentar a investigação e a valorização do conhecimento. Com o 

objetivo de cumprir a sua missão de “promoção cultural e científica da sociedade, com vista a 

melhorar a sua capacidade de antecipação e resposta às alterações sociais, científicas e 

tecnológicas, para o desenvolvimento das comunidades, em particular da região do Algarve”, 

foram realizadas um conjunto de atividades visando a promoção da investigação através da 

colaboração entre os investigadores e Unidades de Investigação e Desenvolvimento (UI&D) com 

o tecido empresarial da região. 

 

2.2.1. Produção científica 

O número de publicações na Web of Science não é o indicador mais completo da produção 

científica, mas é talvez o indicador mais reconhecido, embora com cobertura desigual das 

diferentes áreas científicas. Não existindo um indicador de produção científica, continua-se a 

recorrer, com consciência das suas fragilidades, ao número de publicações na Web of Science.  

O número de publicações por doutorado equivalente a tempo integral (ETI) foi 853 em 2021(+96 

que em 2020), sendo o registo mais elevado dos últimos quatro anos. 

 
Quadro 14: Publicações UAlg na Web of Science 

Publicações e doutorados 2018 2019 2020 2021 

N.º de publicações 648 654 757 853 

N.º de doutorados ETI 441 446 453 437 

N.º de publicações por doutorado ETI 1,47 1,47 1,67 1,95 

  Fonte: Web of Science e UAIC 

  

2.2.2. Candidaturas a projetos de IC&DT em todos os domínios científicos 

A Universidade do Algarve, em 2021, submeteu um total de 151 candidaturas, repartidas por 

diversos perfis de projeto e por programa/fonte de financiamento (ver quadros 15 e 16). 

Relativamente a 2020, a redução do número total de candidaturas (-59; -28,1%) deveu-se à 
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diminuição das candidaturas de projetos de Investigação e Desenvolvimento (-81; -39,5%). À 

exceção dos projetos institucionais, que manteve apenas uma candidatura, em todos os outros 

perfis ocorreu um aumento, sendo mais expressivo nas candidaturas a projetos de Formação 

Pós-graduada e Mobilidade (+10; +100,0%), de Prestação de Serviços (+5; 500,0%) e de Apoio à 

Comunidade e Extensão Científica (+3; 100,0%). O aumento verificado nas candidaturas a 

projetos em outros perfis não foi suficiente para compensar a redução em projetos de 

Investigação e Desenvolvimento (ver quadro 15). 

 

Quadro 15: Candidaturas por perfil de projeto  

Perfil de projeto 2018 2019 2020 2021 

Apoio à comunidade e extensão científica 9 8 3 6 

Institucionais 2 1 1 1 

Investigação e Desenvolvimento 68 77 205 124 

Prestação de Serviços 19 14 1 6 

Transferência de Tecnologia 40 31 0 4 

Formação Pós-Graduada e Mobilidade 0 0 0 10 

Total 138 131 210 151 

Fonte: UAIC 

 

Comparativamente a 2020 (ver quadro 16), verifica-se que em 2021 a redução do número de 

candidaturas ocorreu em Outros Programas (-59; -28,1%), ao PORTUGAL 2020 (-15; 88,2%) e às 

GRANTS Saúde (-9; 90,0%). Por outro lado, aumentou o número de candidaturas a Prestação de 

Serviços (+5), à Cooperação Territorial (+4) e ao HORIZON 2020 (+1).  

 

Quadro 16: Candidaturas por programa/fonte de financiamento 

Programa/Fonte  2018 2019 2020 2021 

GRANT Saúde 14 15 10 1 

HORIZON 2020 6 14 14 15 

Outros Programas Europeus 4 5 20 19 

Cooperação territorial (INTERREG e Programas de 
Cooperação da Fundação C&T) 

40 43  0 4 

Prestação de Serviços 19 14 1 6 

PORTUGAL 2020 (MAR 2020, PDR outros programas) 32 10 17 2 

Outros Programas 23 30 148 104 

Total 138 131 210 151 
Fonte: UAIC 
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As variações ocorridas nas candidaturas por programa/fonte de financiamento e por perfil dos 

projetos estão sobretudo relacionadas com a abertura de avisos para candidaturas a 

financiamento e com o grau de concretização dos programas e fontes de financiamento. As 

áreas e modalidades de financiamento dos avisos abertos condicionam também as candidaturas 

por parte dos investigadores. O número de candidaturas a financiamento europeu deve-se ao 

âmbito e número de avisos publicados e a uma maior motivação e capacidade dos 

investigadores para se candidatarem a estes financiamentos. Para esta situação também 

contribui a rede de parcerias que os investigadores integram. 

 

2.2.3. Projetos em execução  

O número de projetos em execução aumentou em 2021 (+65; +16,7%), mantendo a tendência 

crescente que se verifica desde 2015, apenas interrompida em 2019 em que o número de 

projetos em execução diminuiu (-11; -4,9%). O aumento dos projetos em execução verificou-se 

em todos os perfis, sendo que em valores absolutos os maiores aumentos se verificaram em 

projetos de Investigação e Desenvolvimento (+26; +17,1%), em Formação Pós-graduada e 

Mobilidade (+17; +32,1%) e Institucionais (+16; +123,1%). À semelhança do que ocorreu desde 

2018, a maioria dos projetos em execução foi de Investigação e Desenvolvimento (178), 

representando 39,1% do total (ver quadro 17).  

 

Quadro 17: Projetos em execução, por perfil 

Perfil de Projeto 2018 2019 2020 2021 

Apoio à comunidade e extensão científica 0 8 22 28 

Formação pós-graduada e mobilidade 43 31 53 70 

Institucionais 13 10 13 29 

Investigação e desenvolvimento 100 102 152 178 

Prestação de serviços 32 19 66 62 

Transferência de tecnologia 25 32 40 42 

Unidades de investigação 11 11 44 46 

Total 224 213 390 455 
  Fonte: UAIC 

 

Relativamente aos projetos em execução por área científica (ver quadro 18), a área científica de 

Ciências da Terra, do Mar e do Ambiente (+25; +18,9%) foi a que mais contribuiu para o aumento 

do número de projetos em execução, embora o aumento tenha ocorrido com o contributo de 

todas as outras áreas científicas: Transversal (+15; +23,4%), Artes, Literatura e História (+8; 

+22,9%), Ciências Sociais, da Educação e da Formação (+7; +23,3%), Ciências e Tecnologias da 
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Saúde  (+4; +12,1%), Ciências Básicas e da Engenharia (+3; +4,5%) e Economia, Gestão e Turismo 

(+3; +8,3%). 

A área científica das Ciências da Terra, do Mar e do Ambiente continuou a ser responsável pelo 

maior número de projetos em execução, representando 34,5% do total (33,8% em 2020). Os 

projetos em execução classificados como Transversal representaram 17,4% do total em 2021     

(+1,0 p.p. do que em 2020). As Ciências Básicas e da Engenharia representaram 15,4% do total.  

 
Quadro 18: Projetos em execução, por área científica 

Área Científica 2018 2019 2020 2021 

Artes, Literatura e História 14 17 35 43 

Ciências Básicas e da Engenharia 45 34 67 70 

Ciências da Terra, do Mar e do Ambiente 79 74 132 157 

Ciências e Tecnologias da Saúde 20 19 33 37 

Ciências Sociais, da Educação e da Formação 14 12 23 30 

Economia, Gestão e Turismo 17 20 36 39 

Transversal  35 37 64 79 

Total 224 213 390 455 
Fonte: UAIC 

 

Em 2021, o número de projetos iniciados diminuiu relativamente a 2020 (-40; -40,8%), sendo o 

valor mais reduzido dos últimos quatro anos. Para esta redução contribuíram os projetos das 

Unidades de Investigação (-23; -100%), de Prestação de Serviços (-10; -41,7%), e, com menor 

expressão absoluta, os projetos de Formação Pós-graduada e Mobilidade (-8; -66,7%), de Apoio 

à Comunidade e Extensão Científica (-4; -44,4%) e de Transferência de Tecnologia (-1; -33,3%). 

O aumento verificado na execução de projetos Institucionais (+6; +300,0%) não compensou a 

redução verificada nas restantes tipologias, à exceção dos projetos de Investigação e 

Desenvolvimento que manteve o número, como pode ser observado no quadro 19. 

  

Quadro 19: Projetos em início, por perfil 

Perfil de Projeto 2018 2019 2020 2021 

Apoio à comunidade e extensão científica 0 8 9 5 

Formação pós-graduada e mobilidade 7 15 12 4 

Institucionais  0 1 2 8 

Investigação e desenvolvimento 46 21 25 25 

Prestação de serviços 20 17 24 14 

Transferência de tecnologia 4 11 3 2 

Unidades de investigação 0  11 23 0 

Total 77 84 98 58 
Fonte: UAIC 
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A área das Ciências da Terra, do Mar e do Ambiente continuou a apresentar o maior número de 

novos projetos a iniciar em 2021 (20), embora com uma redução relativamente a 2020 (-15; -

42,9%), ver quadro 20. É de salientar que ocorreu uma redução do número de projetos com 

início em 2021 em todas as áreas, à exceção dos projetos transversais que mantiveram: Ciências 

e Tecnologias da Saúde (-9; -81,8%), Artes, Literatura e História (-6; -54,5%), Ciências Básicas e 

da Engenharia (-6; -46,2%), Economia, Gestão e Turismo (-3; -30,0%) e Ciências Sociais, da 

Educação e da Formação (-1; -16,7%). As áreas das Ciências da Terra, do Mar e do Ambiente, 

Transversal, da Economia, Gestão e Turismo e das Ciências Básicas e da Engenharia 

representaram 79,3% do total dos projetos a iniciar em 2021. 

 
 

Quadro 20: Projetos em início, por área científica 

Área Científica 2018 2019 2020 2021 

Artes, Literatura e História 6 9 11 5 

Ciências Básicas e da Engenharia 18 15 13 7 

Ciências da Terra, do Mar e do Ambiente 25 24 35 20 

Ciências e Tecnologias da Saúde 7 4 11 2 

Ciências Sociais, da Educação e da Formação 6 3 6 5 

Economia, Gestão e Turismo 6 10 10 7 

Transversal  9 19 12 12 

Total 77 84 98 58 
Fonte: UAIC 

 

2.2.4. Receitas dos projetos 

Em 2021 (ver quadro 21), as receitas dos projetos apresentaram um aumento de 7,4% 

relativamente ao ano anterior (+723.822€), embora este crescimento seja inferior ao verificado 

em 2020 (+3.745.417€; 62,3%). Recorde-se que em 2019 as receitas decresceram 23,6% 

relativamente a 2018 (-1.852.715€). O aumento das receitas de projetos deveu-se, sobretudo, 

aos projetos Institucionais (+2.620.276€; +159,6%), nomeadamente a execução do projeto Polo 

Tecnológico do Algarve – Aviso convite ALG-46-2018-10, que inclui a Aceleradora de Empresas 

nas áreas TICE no campus da Penha (UAlg TEC CAMPUS) e o Centro de Simulação Clínica no 

campus de Gambelas (UAlg TEC HEALTH).  
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Quadro 21: Receitas por perfil de projeto 

Perfil de Projeto 2018 2019 2020 2021 

Apoio à comunidade e extensão científica 9.576 € 83.659 € 150.653 € 175.427 € 

Transferência de tecnologia 384.042 € 320.912 € 558.020 € 678.744 € 

Institucionais 1.901.799 € 1.515.977 € 1.641.488 € 4.261.764 € 

Formação pós-graduada e mobilidade 987.887 € 915.634 € 2.130.396 € 923.705 € 

Prestação de serviços 405.993 € 432.136 € 196.835 € 359.000 € 

Investigação e desenvolvimento 3.551.957 € 2.210.705 € 3.850.803 € 3.586.411 € 

Unidades de investigação 620.682 € 530.198 € 1.226.443 € 493.408 € 

Total 7.861.936 € 6.009.221 € 9.754.638 € 10.478.459 € 

Fonte: UAIC 
 

O aumento de receitas também ocorreu na Prestação de Serviços +162.165€; +82,3%), na 

Transferência de Tecnologia (+120.724€; +21,6%) e no Apoio à Comunidade e Extensão 

Científica (+24.774€; +16,4%).  Verificou-se, no entanto, uma redução das receitas das Unidades 

de Investigação (-733.035€; -59,8%) e de projetos de Investigação e Desenvolvimento 

(-264.392€; -6,9%). 

 

Quadro 22: Receitas de prestação de serviços por UI&D 

Centro de Investigação 2019 2020 2021 

Centro de Ciências do Mar (CCMAR)   2.500,00 € 

Centro de Ciências e Tecnologias da Água (CTA)   3.600,00 € 

Centro de Estudos e Desenvolvimento em Saúde (CES)   4.081,15 € 

Centro de Estudos em Património, Paisagem e 
Construção (CEPAC) 

7.933,50 € 2.361,60 €   

Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC)   16.236,00 € 

Centro de Investigação em Biomedicina (CBMR)   19.099,84 €  19.292,81 € 

Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) 144.315,90 € 88.891,53 € 
 138.686,99 

€ 

Centro de Investigação sobre Espaço e Organizações 
(CinTURS) 

20.910,00 € 7.158,60 €  11.778,16 € 

Centro de Investigação Tecnológica do Algarve (CINTAL) 24.600,00 €    15.940,80 € 

Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação 
em Turismo (CiTUR) 

  23.067,42 €  14.956,80 € 

Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do 
Comportamento Humano (ICArEHB) 

  531,36 € 

Centro para os Recursos Biológicos e Alimentos 
Mediterrânicos (MeditBio) 

17.068,97 € 16.305,84 €  2.359,39 € 

Sem UI&D associada 217.307,85 € 39.950,51 € 129.036,54 € 

TOTAL 432.136,22 € 196.835,34 € 359.000,00 € 

Fonte: UAIC 

https://www.ualg.pt/centro-de-estudos-e-desenvolvimento-em-saude
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No quadro 22 são apresentadas as receitas de prestação de serviços por UI&D, cujo valor total 

já se encontra no quadro 21, e no quadro 23 as receitas de prestação de serviços realizadas 

diretamente pelas UO, e que não constam do quadro 21. 

Como se pode verificar, uma parte substancial das receitas de prestações de serviços geridas 

pela UAIC não se encontra associada a nenhuma UI&D (50,3%, em 2019; 20,3%, em 2020; 35,9%, 

em 2021), o que não significa que o investigador principal não seja um professor integrado numa 

UI&D da UAlg. O CIMA é a UI&D com maior atividade ao nível da prestação de serviços, 

apresentando receitas superiores ao do conjunto das restantes UI&D.  

As receitas de prestação de serviços das UO incluem, para além da realização de estudos, 

pareceres, projetos e consultadoria, receitas arrecadas com as atividades de saúde, os serviços 

de laboratórios e vistorias e ensaios.  

 

Quadro 23: Receitas de prestação de serviços por UO 

Unidade Orgânica 2019 2020 2021 

Escola Superior de Gestão Hotelaria e Turismo  19.300,56 € 34.998,44 € 38.238,15 € 

Escola Superior de Saúde 17.031,74 €  89.366,60 € 65.311,31 € 

Faculdade de Ciências e Tecnologia  36.384,44 € 30.568,12 € 34.198,33 € 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 13.772,20 € 15.921,02 € 22.065,60 € 

Faculdade de Economia  0,00 € 49.200,00 € 24.649,20 € 

Instituto Superior de Engenharia 56.080,87 € 68.201,36 € 49.027,63 € 

TOTAL 142.569,81 € 288.255,54 €  233.490,22 € 

Fonte:  Serviços Financeiros e Patrimoniais 
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2.2.5. Investigação & Transferência – Execução das ações previstas 

Ações Previstas Atividades/Resultados 

Avaliar as atividades de comunicação de 
I&DT  

Na área da comunicação de ciência foi analisada a proposta de criação de um observatório da comunicação 
da ciência na UAlg. Para o efeito foi contratado um investigador doutorado com perfil nesta área, tal permitirá 
reforçar os meios de comunicação em ciência da UAlg, aos pares e à sociedade e aprofundar o trabalho 
realizado no âmbito das palestras UAlg nas escolas (Equipa UAlg - https://www.ualg.pt/equipa-ualg-
palestras) e da revista UAlgoritmo (dois volumes em 2021). 

Avaliar os custos dos espaços de 
investigação da UAlg  

Foram analisados, discutidos e apresentados em Conselho de investigação da Unidade de Apoio à 
Investigação Científica e Formação Pós-Graduada (UAIC) os custos de espaços de investigação em uso na 
UAlg. Para o efeito foi utilizado o Despacho Reitoral RT91- 2020 “Diretrizes para monitorização de espaços 
para o desenvolvimento de atividade de investigação em Unidades de Investigação e Desenvolvimento na 
Universidade do Algarve”, em que o custo/m2 foi determinado considerando a área útil ponderada 
relativamente à total  de cada U&ID, no que respeita Eletricidade, Segurança, Água, Limpeza interior, Limpeza 
exterior, Manutenção AVAC, Manutenção elevadores e extintores. Também foi considerado número de 
projetos ponderado por U&ID, o Custo Pessoal UAIC, Custo Pessoal Serviços Financeiros e Patrimoniais (SFP) 
“Prestador de serviço à UAIC”, Custo Pessoal Serviços Técnicos (ST) afeto à manutenção, Custo Pessoal 
Serviços Informática (SI) afeto à administração da rede. Estes custos foram relacionados com os Custos gerais 
“Overheads”(OH) produzidos por cada U&ID. A análise revelou que na maioria dos U&ID existe concordância 
entre os OH e os custos do espaço de investigação ocupado pela U&ID, no entanto, em áreas de investigação 
mais associada a espaço laboratorial, esse valor de OH está abaixo do custo real, enquanto que em áreas de 
investigação não laboratorial este custo é mais reduzido. 

Potenciar a investigação e o 
desenvolvimento tecnológico em centros 
de I&DT 

O resultado da candidatura ao CEEC institucional 2021 (12 posições) potenciou a atração de mais 
investigadores e docentes com perfil de investigador para as UI&D da UAlg. As posições foram atribuídas às 
UO e U&ID com carência na respetiva área científica, em função do envelhecimento do corpo docente e 
reformas, o que irá permitir contratar em 2022 jovens doutorados para revitalizar o corpo docente e de 
investigadores da UAlg. 

Monitorizar os Centros de Estudos e 
Desenvolvimento  

Mantiveram-se os procedimentos de solicitação do relatório de atividades anual e do plano de atividades aos 
CED. Para potenciar o desenvolvimento de candidaturas a centros ou polos financiados com sede na UAlg e 
avaliados pela FCT. Foram realizadas reuniões parciais com cada CED de forma a analisar e informar sobre o 
respetivo potencial de candidatura, individual ou em parceria, com outra instituição no futuro aviso da FCT. 
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Ações Previstas Atividades/Resultados 

Acompanhar a construção dos edifícios e a 
instalação do Pólo Tecnológico  
 

Coube à Divisão de Empreendedorismo e Transferência Tecnológica (CRIA) a candidatura, acompanhamento 
e gestão da operação Polo Tecnológico do Algarve – Aviso convite ALG-46-2018-10. A operação visou, 
conforme o aviso, a conceção e execução de projetos que associem capacidades de investigação e 
desenvolvimento tecnológico, dispersas pelas entidades do sistema científico e tecnológico, com 
necessidades de inovação. Neste contexto, organizaram-se eventos de referência do ecossistema, com 
oradores e especialistas de renome nacional e internacional, para potenciar a discussão da inovação, e a 
conceção, desenvolvimento e implementação de projetos de cooperação Universidade-Empresa. Neste 
sentido, foi preparado um programa de eventos e ações, de calendarização recorrente e sistemática, 
orientados para as áreas da capacitação/formação, internacionalização e trabalho em rede.  
Foi concebido e implementado o modelo de governança do UAlg TEC CAMPUS – Aceleradora de Empresas 
da Universidade do Algarve, visando a sua sustentabilidade, apoio às empresas instaladas e à sua promoção 
internacional, para atração de profissionais e recursos internacionais. Foi concretizada a conceção, aprovação 
e publicação do regulamento e respetivas minutas de contratos. 
Foram acompanhados os trabalhos de conclusão do projeto, nomeadamente o acompanhamento da 
realização das obras do Centro de Simulação Clínica (UAlg TEC HEALTH) e do UAlg TEC CAMPUS. 
Foi coordenada e assegurada a instalação e o início das atividades no UAlg TEC HEALTH e no UAlg TEC 
CAMPUS, nomeadamente as fases de concurso, seleção das empresas a instalar, contratualização e 
instalação. Todos os espaços de escritório do UAlg TEC CAMPUS foram ocupados.  

Acompanhar e promover iniciativas de 
ligação da Universidade às empresas  
 

No âmbito das atividades de promoção do empreendedorismo e inovação, e dinamização do ecossistema 
regional, o CRIA dinamizou, de forma plurianual, um conjunto de iniciativas de referência, potenciando o seu 
reconhecimento no mercado:  

(a) Tech2Market - visa incentivar a inovação e a transferência de conhecimento, e incrementar o volume de 
comunicações de invenção por parte dos grupos de investigação, promovendo adequadamente o ciclo de 
comercialização que resulta da comunicação de invenção, e comunicar à sociedade o que de melhor se faz 
na UAlg neste âmbito. O Prémio consiste numa distinção atribuída, por um júri nomeado para o efeito, a um 
docente, investigador ou equipa de investigação da UAlg, que se distinga pela excelência da sua atividade, 
em prol da valorização do conhecimento produzido. Esta iniciativa prevista não foi realizada em 2021, pelas 
limitações ainda impostas pela pandemia. No entanto, em 2021, assegurou-se a aprovação e início do 
projeto DIGITEC Transfer que financiará as despesas previstas para este efeito.  
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Ações Previstas Atividades/Resultados 

(b) StartUp@CRIA - programa de identificação e potenciação de projetos empresariais inovadores. O objetivo 
central é promover a inovação e o empreendedorismo, nomeadamente através do desenvolvimento de 
ideias de negócio, e a sua concretização em empresas inovadoras. A iniciativa visa estimular a inovação e o 
empreendedorismo de base tecnológica, de estudantes, docentes, investigadores, da UAlg, e/ou ideias 
baseadas em tecnologias desenvolvidas na UAlg, através de um programa de desenvolvimento de ideias de 
negócio, com um programa de quatro fases constituído por workshops, seminários, formação, consultoria e 
mentoria, para transformação da ideia num modelo de negócio estruturado. Esta iniciativa não foi realizada 
em 2021, na medida em que coincidiu com a execução da iniciativa (semelhante, mas mais abrangente) 
IDEIAS EM CAIXA. Encontra-se prevista a realização da iniciativa durante o ano de 2022; 
 

(c) Lunch&Learn - iniciativa de capacitação e networking, promovido pelo CRIA no âmbito da atividade da 
UAlg TEC START, que decorre em ambiente informal durante a hora de almoço. Tem uma duração de 90 
minutos, e visa promover a discussão em torno de problemas específicos que afetam as empresas, 
proporcionando momentos de formação. Esta iniciativa não foi realizada em 2021 devido à limitação da 
realização de eventos presenciais ainda imposta pela pandemia. A iniciativa encontra-se calendarizada para 
2022, com ações enquadradas ao nível do projeto RESTART, financiado pelo CRESC Algarve, e liderado pela 
UAlg, em parceria com o NERA e com a ANJE. 

Capacitar o Colégio Doutoral da UAlg para 
as atividades programadas 

Uma das atividades programadas para o Colégio Doutoral da UAlg, o Encontro anual dos doutorandos da 
UAlg, com o objetivo de reforçar a comunicação com o exterior e projetar o conhecimento para além dos 
muros da Academia, realizou-se a dia 29 de outubro 2021, no Convento do Espírito Santo, em Loulé. Este foi 
o "1.° Encontro dos Doutorandos da UAlg", que teve como principais objetivos divulgar os trabalhos 
realizados pelos estudantes da UAlg no âmbito dos seus doutoramentos, promover a interação com 
instituições e empresas locais e nacionais e fomentar o estabelecimento de parcerias e colaborações em 
áreas de mútuo interesse. 

Integrar a investigação em ambiente não 
académico nos centros I&D e nos cursos de 
3º ciclo 

As candidaturas aprovadas a dois laboratórios colaborativos (S2AQUA- Sustainable and Smart Aquaculture e 
KIPT- Knowledge to Innovate Professions in Tourism) em que a UAlg é membro associado potenciam ainda 
mais a aplicação da investigação produzida nas U&ID da UAlg. Desta forma será possível integrar mais a 
investigação da UAlg em ambiente não académico, pois os COLAB são estruturas de inovação com várias 
empresas associadas. 
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Ações Previstas Atividades/Resultados 

Implementar e monitorizar o novo 
Regulamento das Unidades de Crédito  
(ECTS)  

O Regulamento de Aplicação do Sistema de Créditos aos Ciclos de Estudo da UAlg (Despacho RT.22/2021 de 
22 janeiro) foi implementado e todos os ciclos de estudo que submeteram os seus processos de avaliação à 
A3ES propuseram alterações aos seus planos de estudo de acordo com as orientações deste regulamento. 
Simultaneamente, para promover a inovação pedagógica dos docentes foi disponibilizado um conjunto de 
formações a partir de 2021 no âmbito do Programa de Formação e Capacitação da Universidade do Algarve 
2020 – Qualifica + UAlg 2020. Este projeto é uma operação do Eixo Prioritário 8 – Modernizar e capacitar a 
Administração, do Programa Operacional Regional do Algarve, através do Aviso Alg – 528-2020- 
34, tendo em vista “Melhorar a capacidade institucional das autoridades públicas e partes interessadas e a 
eficiência da administração pública” designadamente através da “Formação dos trabalhadores da 
Administração Pública”. O objetivo estratégico do projeto é a capacitação institucional da Universidade do 
Algarve para, através de um conjunto de ações de formação distribuídas por várias áreas temáticas, potenciar 
a modernização administrativa da Instituição e reforçar as competências dos seus recursos humanos para 
assegurar de uma forma eficiente e eficaz a transição para a digitalização dos serviços da Universidade, 
contribuindo para a qualificação do pessoal da UAlg.  A formação destina-se exclusivamente ao corpo 
docente, não docente e investigador da Universidade do Algarve e pode ser consultada (formação ativa) em 
https://www.ualg.pt/programa-de-formacao-e-capacitacao-da-universidade-do-algarve-2020 

Reforçar a interação entre o ensino e a 
investigação 

Continuou-se a aplicar o incentivo aos investigadores contratados no âmbito do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 
29 de agosto e do Decreto-Lei nº 124/99, de 20 de abril, para que contribuam para a atividade letiva conforme 
legislação mencionada, de forma a reforçar na UAlg a ligação entre o ensino e a investigação atual.  No âmbito 
do Colégio Doutoral, integraram-se também investigadores doutorandos e doutorados na comissão 
coordenadora, de forma a proporcionar maior interação. 

 

https://www.ualg.pt/programa-de-formacao-e-capacitacao-da-universidade-do-algarve-2020
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2.3 Comunidade 

Os conteúdos iniciais desta secção procuram ilustrar o que foi realizado em termos da organização das 

atividades de extensão, eixo de atuação da universidade que se encontra num patamar de 

estruturação menos consolidado, seguindo-se a apresentação das atividades desenvolvidas de 

fomento do empreendedorismo e de transferência de conhecimento e de dinamização científica, 

cultural, social e artística. 

 

2.3.1. Atividades de extensão  

Apresenta-se em seguida a informação disponível de forma centralizada sobre as atividades de 

extensão desenvolvidas em 2021. 

A edição de 2021 dos cursos de verão foi realizada em formato online, dado o contexto de pandemia.  

Durante duas semanas foram realizados nove cursos de verão que contaram com a participação de 70 

estudantes, nacionais e internacionais. Na semana de 5 a 9 de julho realizaram-se os cursos de 

“Introdução aos autómatos programáveis” (ISE), “Conhece-te por dentro – uma viagem imagiológica 

ao interior do corpo humano” (ESS), “Saúde em Ação, o teu Curso de Verão” (ESS), “Dá vida às tuas 

ideias” (ESGHT) e “Média e Comunicação” (ESEC). Na semana de 12 a 16 de julho realizaram-se os 

cursos de “Desenho assistido por computador” (ISE), “Saber para socorrer” (ESS), “Ficção Científica e 

Histórias Fantásticas na Literatura (francesa e inglesa)” (FCHS) e “Ciência, uma visão do futuro” 

(organizado pela Biblioteca, com a colaboração de investigadores da UAlg). 

A edição 2021 dos Cursos de Verão apresentou, à semelhança da edição de 2020, a possibilidade de 

todos os participantes se inscreverem no Concurso “Ciência a Sul”. Este concurso pretende 

proporcionar uma experiência científica e motivar os jovens para a aprendizagem da ciência e da sua 

comunicação.  

Os “Dias Abertos Online 2021” da UAlg realizaram-se exclusivamente em modo online, através da 

plataforma zoom, entre os dias 31 de maio e 2 de junho. Com o objetivo de divulgar a oferta formativa 

da UAlg para 2021/2022 aos alunos do 9º ano e do Ensino Secundário, e para ir ao encontro dos 

interesses e das áreas temáticas dos alunos, os “Dias Abertos Online” foram organizados por UO e por 

áreas temáticas.  

Realizaram-se seis sessões, distribuídas por três dias. A primeira sessão, no dia 31 de maio, foi dedicada 

à FE e à ESGHT (74 participantes). Ainda no dia 31 de maio, decorreu a sessão dedicada à oferta 

formativa da ESEC e da FCHS (115 participantes). No dia 1 de junho também foram realizadas duas 

sessões: uma dedicada à FCT (111 participantes) e outra dedicada à FMCB e à ESS (143 participantes). 
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No dia 2 de junho realizou-se a sessão sobre a oferta formativa do ISE (50 participantes) e uma outra 

sessão dedicada exclusivamente a CTesP (40 participantes).  

Esta foi uma oportunidade única para interagir com professores e estudantes em várias sessões de 

esclarecimento, às quais assistiram um total de 533 participantes, entre estudantes, professores e 

psicólogos. 

Com o objetivo de divulgar também os cursos de pós-graduação e de mestrado, realizaram-se, de 21 

a 25 de junho, os “Online Open Days” direcionados para estudantes nacionais e internacionais, com 

apresentação dos cursos lecionados em língua portuguesa e em língua inglesa. 

Os “Online Open Days” foram apresentados por UO e por áreas temáticas. Em formato de Webinar, 

estas sessões, com uma duração aproximada de dez minutos por curso, focaram-se nos aspetos 

diferenciadores que caracterizam os cursos de pós-graduação e de mestrado da UAlg. O número total 

de participantes foi de 124.  

No âmbito da iniciativa “Equipa UAlg”, em 2021 foram contabilizadas 101 palestras, que se realizaram 

em modo online (79 palestras) e em modo presencial (22 palestras).  Para além das palestras propostas 

e realizadas por professores e investigadores da UAlg, e para colmatar a não realização de mostras de 

ensino e de visitas às escolas, em 2021 a Universidade do Algarve disponibilizou uma nova modalidade 

da Equipa UAlg, intitulada “Decide por ti: escolhe a UAlg”, que consiste na realização de várias sessões 

de esclarecimento sobre a oferta formativa da Instituição, asseguradas pelo GCP e pelos SAC da UAlg. 

Destas sessões destacam-se as palestras “9º ano e agora?”, “Não stresses! Vem estudar onde é bom 

viver”, “Acesso ao ensino superior: tudo o que precisas de saber” e "Sou aluno de um curso profissional 

e vou para a universidade!". Foram realizadas 39 palestras desta secção. Durante o ano de 2021, 

assistiram às palestras da Equipa UAlg 2.883 estudantes, acompanhados por 189 professores.  

Realizaram-se 126 conferências, seminários e encontros de cariz nacional e internacional. Com 

inscrição monitorizada pelo GCP registaram-se cerca de 2.150 participantes, sendo que a maioria dos 

eventos teve as inscrições monitorizadas por outras estruturas da UAlg.  

A edição 2021 da UAlg Online Careers Fair, organizada em conjunto com o Instituto de Emprego e 

Formação Profissional e a EURES Portugal, realizou-se nos dias 24 e 25 de novembro. A partir de 

Portugal para toda a Europa, esta feira de emprego virtual contou com a participação de mais de 67 

empresas online e 13 presencialmente, a recrutar em vários setores e áreas profissionais, e com a 

representação de serviços EURES de seis países e alguns serviços de informação e aconselhamento.  

Em 2021, no âmbito da formação não conferentes de grau, foram realizadas 237 atividades 

monitorizadas pelo Centro de Formação e Atualização Permanente (CeFAP), ações de formação, 
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conferências, seminários, workshops, webinars, cursos livres e oficinas. Nestas atividades foram 

registados 9.805 inscritos e 10.979 participantes. Salienta-se que o novo procedimento de 

monitorização destas atividades implementado pelo CeFAP permitiu um incremento substancial na 

qualidade da monitorização da realização das mesmas, não sendo os valores comparáveis com os dos 

anos anteriores. O contexto de pandemia conduziu em 2020 a uma redução do número de formações 

oferecidas, mas em 2021 já ocorreu um aumento do número ações de formação, uma parte 

substancial foi realizada em modo remoto. É de salientar que, conforme informação do CeFAP, 

algumas destas formações não foram sujeitas a inscrição prévia. 

A estas formações acrescem os cursos realizados no âmbito do projeto QUALIFICA + UALG 20203, uma 

operação do Eixo Prioritário 8 – Modernizar e capacitar a Administração, do Programa Operacional 

Regional do Algarve, para “Melhorar a capacidade institucional das autoridades públicas e partes 

interessadas e a eficiência da administração pública” designadamente através da “Formação dos 

trabalhadores da Administração Pública”.  O objetivo estratégico do projeto Programa de Formação e 

Capacitação da Universidade do Algarve - QUALIFICA + UALG 2020 é a capacitação institucional da UAlg 

para, através de um conjunto de ações de formação distribuídas por várias áreas temáticas, potenciar 

a modernização administrativa da Instituição e reforçar as competências dos seus recursos humanos 

para assegurar de uma forma eficiente e eficaz a transição para a digitalização dos serviços da 

Universidade, contribuindo para a qualificação do pessoal da UAlg. A formação destina-se 

exclusivamente ao corpo docente, não docente e investigador da Universidade do Algarve, sendo que 

alguns dos cursos têm sido disponibilizados também para entidades públicas da região do Algarve. No 

âmbito deste programa, em 2021, realizaram-se 57 formações, sobre plataformas digitais e softtwares 

de apoio ao trabalho administrativo, de gestão e de ensino e investigação, sobre metodologias de 

ensino e aprendizagem a distância e com recurso a ferramentas digitais, higiene e segurança no 

trabalho, entre outros, em que participaram 1.106 formandos da UAlg. 

No âmbito do voluntariado, em 2021 encontravam-se inscritos no UAlg V+ 984 voluntários (+248; +34% 

do que em 2020), dos quais 258 correspondem a novas inscrições (26%). A maioria dos inscritos 

pertencem às diversas UO, nomeadamente FCHS (227; 23%), FCT (184; 19%), ESEC (125; 13%), ESGHT 

(109; 11%), ESS (102; 10%), FMCB (97; 10%), FE (96; 10%) e ISE (29; 3,0%). Os restantes voluntários 

pertencem aos CI (8; 1%) e a Serviços da UAlg (7; 1%).   

Em colaboração com as diversas instituições com acordo específico com o UAlg V+ foram 

desenvolvidas 18 atividades pontuais, realizadas com 10 instituições parceiras em que participaram 46 

 
3 https://www.ualg.pt/programa-de-formacao-e-capacitacao-da-universidade-do-algarve-2020 
 

https://www.ualg.pt/programa-de-formacao-e-capacitacao-da-universidade-do-algarve-2020
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voluntários, num total de 494 horas de voluntariado. Adicionalmente, foram desenvolvidas 10 

atividades regulares com 8 instituições parceiras. Nas atividades de carácter regular participaram 56 

voluntários que realizaram um total de 2.576 horas de voluntariado. 

Adicionalmente, em 2021, o UAlg V+ esteve representado em diversos eventos de comunicação e 

divulgação do voluntariado nacionais e internacionais, e organizou e implementou duas ações de 

formação básica sobre o voluntariado. No global, dinamizou as seguintes ações de formação: 

“Construção de Questionários na Plataforma EU Survey”, “Ferramentas Online para Educação Não 

Formal” (em colaboração com a Associação Sê Mais Sê Melhor), “Voluntariado Digital”, “Voluntariado 

Internacional” (parceria com APA e Associação Liláz), “A Experiência de Voluntariado no meu CV”, e 

“Formação Geral do Voluntariado” (2 ações). Participaram mais de 250 participantes nas ações de 

formação promovidas, bem como as diversas IES da R-VES (Rede de Voluntariado no Ensino Superior). 

Em 2021 continuaram a ser recebidas diversas propostas de colaboração para o desenvolvimento de 

estudos e projetos em parceria bem como outras atividades, nas diversas áreas de atuação da 

Universidade. Como tem sido recorrente, algumas destas propostas foram feitas diretamente às UO e 

aos CI e CED, outras foram endereçadas à Reitoria. Neste caso as propostas foram tratadas e 

encaminhadas para os interlocutores identificados, em articulação com as diversas estruturas da UAlg.  

Continuaram a ser promovidas reuniões de docentes e investigadores com associações de 

desenvolvimento local, de cariz social e empresarial, entre outras, com o duplo objetivo de potenciar 

a realização de atividades de extensão e contemplar as necessidades da Comunidade, procurando 

responder a propostas concretas que foram recebidas. 

 

2.3.2. Atividades de fomento do empreendedorismo e de transferência de conhecimento  

O CRIA desenvolveu atividades nos seguintes quatro eixos: 

• Apoio ao empreendedorismo e à inovação, nomeadamente através de: 

→ Receção e apoio (esclarecimento e direcionamento) a empreendedores (293 

atendimentos aos seguintes públicos: novos empreendedores; empresários; 

investigadores; representantes de associações; estudantes e diplomados); 

→ A atividade de suporte ao design e comunicação de empresas e de empreendedores 

deixou de ser uma opção oferecida, com a saída do técnico interno para o GCP; 

→ Apoio à criação de 18 empresas, cujo sector de atividade se enquadra, essencialmente, 

nas áreas do Agroalimentar, das Ciências da Saúde, das Ciências do Mar, das TIC, e do 

Turismo, entre outras; 
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→ Participação em aulas, workshops, seminários, congressos, visitas e grupos de trabalho (36 

solicitações externas), para um total de 90,5 horas, atingindo um público total de, 

aproximadamente, 983 pessoas. 

• Promoção dos mecanismos de propriedade industrial, nomeadamente através de: 

→ Esclarecimento de questões e apoio a procedimentos (116 atendimentos); 

→ Colaboração no processo de conceção de 6 patentes, das quais 5 processos nacionais e 1 

processo de patente internacional. 

• Apoio à inovação e ao investimento: 

→ Captação de investimento para novas empresas e de financiamento para a Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico, para projetos institucionais e para a cooperação 

Universidade-Empresas: apoiou em 2021 a submissão de 4 projetos no valor de 

377.693,02€ de investimento global. De salientar que 2021 corresponde, 

simultaneamente, a um ano de pandemia global COVID com amplos períodos de 

confinamento, e no período de transição de quadro comunitário de apoio, não se 

verificando a abertura de avisos de apoio ao setor empresarial. 

• Cooperação internacional, nomeadamente através de: 

→ Candidaturas a projetos de cooperação internacional (ERASMUS+, MED Program, SUDOE, 

Interreg Europe, POCTEP, H2020, DG Indústria, entre outros); 

→ Execução de projetos INTERRREG EUROPE (INTRA); Med Program (finMED e Blue 

Crowdfunding); Sistema de Incentivos a Ações Coletivas – SIAC (RE-START, INOVA 2.0, 

DIGITEC Transfer), SABOR SUR (POCTEP), ATLANTIC AREA (Acess2Sea), e Polo Tecnológico 

do Algarve. 

 

2.3.3. Dinamização científica, cultural, social e artística  

A dinamização científica, cultural, social e artística é promovida pelas mais diversas estruturas que 

integram a instituição, nomeadamente as UO, a Biblioteca, as Unidades de Investigação, os 

departamentos, os cursos, entre outras. No Anexo I estão listados os eventos que estiveram em 

agenda em 2021, classificados nas seguintes três categorias: 

• Conferências, congressos, encontros, jornadas, seminários, workshops e afins: 65 eventos; 

• Exposições, divulgação e intervenção cultural e científica: 46 eventos; 

• Cursos, palestras e outras atividades formativas: 90 eventos.
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2.3.4. Comunidade – Execução das ações previstas 

Ações Atividades/Resultados 

Desenvolver uma Agenda para a 
Sustentabilidade 

O Grupo de Trabalho para a Sustentabilidade continuou a realização de um diagnóstico do posicionamento 
da UAlg face aos requisitos de sustentabilidade. Elaborou-se um documento de trabalho com a Agenda para 
a Sustentabilidade 2020, que permitirá em 2022 o estabelecimento de uma base para a consolidação da 
informação de 2021. 

Elaborar o Relatório Anual da 
Sustentabilidade da Universidade 

O Grupo de Trabalho para a Sustentabilidade elaborou um documento de trabalho do relatório anual para 
2021. Foi realizada a análise do impacto da investigação na UAlg nos ODS, através de artigos publicados na 
base de dados Scopus referenciada para os 17 ODS. Foram identificadas atividades implementadas pelas 
diversas estruturas que contribuem para os objetivos de desenvolvimento sustentável (ex. compostagem, 
renaturalização do Campus Gambelas com plantas nativas, itinerários pela conservação/biodiversidade, 
mobilidade verde, etc).  Este relatório necessita de ser completado em 2022. 

Desenvolver as competências de 
empregabilidade dos Alumni 

Foram várias as iniciativas do Gabinete Alumni e Saídas Profissionais (GASP) visando o desenvolvimento de 
competências de empregabilidade nos alumni, nomeadamente o Programa Mentoria Alumni, a Feira de 
Emprego (em formato misto: presencial e online) e o Mês da Empregabilidade (também em formato 
presencial e online). Em particular, em linha com o curso “Competências para a Vida” realizado com os 
estudantes da UAlg, foi pela primeira vez organizado, preparado e implementado um curso online, com 
sessões assíncronas e síncronas, para o desenvolvimento de competências de empregabilidade nos alumni.  

Aprofundar o envolvimento da comunidade 
Alumni nas iniciativas da UAlg  

O GASP organizou mais uma edição do Programa Mentoria Alumni, tendo aumentado o número de pares 
estudantes e alumni envolvidos, comparativamente ao ano anterior. Em linha com o curso para os mentores 
do programa mentoria por pares, foi preparado um curso para os mentores alumni, permitindo uma 
preparação específica para o desempenho do papel de mentor por parte dos alumni. Uma outra iniciativa 
inovadora foi o “Selo Empresa Amiga do Estudante da UAlg”, em que se procurou identificar empresas que 
permitissem aos estudantes da UAlg a realização de trabalhos em regime de part-time, nomeadamente 
empresas com alumni da UAlg nos seus quadros dirigentes.  

Realizar um ciclo de webinars “Ciclo de 
Palestras: Doutoramentos da UAlg e 
Cultura Científica: Visão Prática” 

Na continuidade do ciclo de palestras “Doutoramentos da UAlg, Inovação Pedagógica e Cultura Científica: 
Visão Prática”, iniciado em 2019, foram realizadas palestras, em formato online, abertas à comunidade, por 
parte de estudantes finalistas. Em particular, foram realizados vários webinars no âmbito do curso de 
doutoramento em Psicologia. Com a criação do Colégio Doutoral, este passou a integrar a realização deste 
tipo de iniciativas.  
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Ações Atividades/Resultados 

Promover uma UAlg + Saudável num 
“Healthy Campus”  

Na continuidade do trabalho iniciado anteriormente, foram identificadas e realizadas iniciativas que 
pudessem contribuir para o desenvolvimento duma UAlg cada vez mais saudável e desenvolvidas campanhas 
que contribuíssem para estilos de vida mais saudáveis, nomeadamente foi realizado, de forma remota, o 
Programa de Iniciação à Prática de Atividade Física (PIPAF). 
Foi feito o levantamento dos requisitos estipulados pela Federação Internacional de Desporto Universitário 
(FISU) cumpridos pela UAlg, o que permitiu a obtenção de Grau Ouro na avaliação da UAlg como um Campus 
Saudável (“Healthy Campus”). Além disso, foi realizado um ciclo de sete webinars, cada um deles dedicado a 
uma dimensão caracterizadora da UAlg como “Healthy Campus”. 

Realizar o concurso Ideias em Caixa  
 

O concurso IDEIAS EM CAIXA, é uma marca reconhecida da UAlg, realizado em média a cada 3 anos, e que 
visa potenciar a criação de novas empresas assentes em conhecimento e inovação, na região do Algarve. A 
principal missão deste concurso é promover o empreendedorismo e a iniciativa empresarial, através da 
criação de novas empresas nos diferentes domínios de especialização dos setores das Indústrias Culturais e 
Criativas, Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica, Agroalimentar, Saúde e Bem-Estar, Energias 
Renováveis, Mar e Turismo. O concurso IDEIAS EM CAIXA pretende, entre outros objetivos, (a) estimular e 
apoiar a criação de novas empresas e startups inovadoras, (b) fomentar a aplicação empresarial do 
conhecimento produzido na Universidade do Algarve pelos alunos, investigadores e professores, (c) estimular 
e apoiar a criação de spinoffs a partir dos resultados de investigação da UAlg, (d) promover o 
empreendedorismo qualificado e a inovação na região; (e) contribuir para a criação e aumento do emprego 
qualificado, (f) contribuir para o aumento das exportações e para a diversificação da base produtiva da 
economia regional, (g) contribuir para o desenvolvimento económico e social da região e do país. 
Em 2021, realizou-se a 7ª edição do concurso, com os seguintes indicadores: 144 candidaturas na Fase I, 
representando 261 promotores (57% masculinos e 43% femininos); 81% das candidaturas são provenientes 
da região do Algarve, 15% de outras regiões de Portugal, e 4% foram internacionais. Os promotores 
empresariais tinham uma idade média de 32 anos e 89% tinham formação superior (licenciatura, mestrado 
ou doutoramento). 
Assim, em 2021, foram realizadas as ações de conceção, regulamentação e lançamento do concurso, bem 
como as ações de receção, avaliação e gestão das candidaturas. Adicionalmente, foram realizadas as ações 
de seleção e capacitação dos projetos selecionados, com vista ao reforço das competências de cada equipa, 
e desenvolver/capacitar cada um dos projetos, terminando nas fases de seleção e atribuição dos prémios 
finais. Por fim, foi realizado em 2021 (atividade que continuará a ser desenvolvida em 2022), o apoio às 
empresas vencedoras, em todo o seu processo empreendedor. 
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Ações Atividades/Resultados 

Aumentar o impacto da atividade do UAlg 
V+  

Continuou-se a melhoria na articulação e comunicação do UAlg V+ com o GCP, tendo sido planeada a 
sistematização de recolha e de informação e comunicação da atividade desenvolvida. A pandemia pelo 
COVID- 19 manteve a redução e alteração da atividade do V+, mas foi potenciada uma melhor utilização das 
funcionalidades do novo portal da Universidade, contribuindo para uma maior eficiência e eficácia nas 
atividades de inscrições no V+ e em atividades, entrevistas, entre outros. 

Concretizar o Programa de Formação e 
Capacitação da UAlg  

O Programa de Formação e Capacitação da Universidade do Algarve 2020 – Qualifica + UAlg 2020 obteve 
financiamento no âmbito do Eixo Prioritário 8 – Modernizar e capacitar a Administração, do Programa 
Operacional Regional do Algarve, através do Aviso Alg- 528-2020-34. O objetivo estratégico do projeto é a 
capacitação institucional da UAlg para, através de um conjunto de ações de formação distribuídas por várias 
áreas temáticas, potenciar a modernização administrativa da Instituição e reforçar as competências dos seus 
recursos humanos para assegurar de uma forma eficiente e eficaz a transição para a digitalização dos serviços 
da Universidade, contribuindo para a qualificação do pessoal da UAlg.  A formação destina-se ao corpo 
docente, não docente e investigador da Universidade do Algarve e pode ser consultada (formação ativa) em 
https://www.ualg.pt/programa-de-formacao-e-capacitacao-da-universidade-do-algarve-2020. Em 2021 deu-
se início à implementação do plano de formação para funcionários docentes e não docentes para os próximos 
dois anos, concretizando-se os procedimentos de divulgação, monitorização do programa e melhoria contínua 
da sua qualidade. 

Consolidar a política de gestão da 
informação  

A política de gestão da informação continuou a ser melhorada, conjuntamente com a implementação e 
desenvolvimento da UAlgNet (Intranet da UAlg) e do novo portal. O GCP e os SI realizaram diversas ações de 
divulgação, sensibilização e capacitação das diversas estruturas da Universidade no âmbito das boas práticas 
na gestão e comunicação da informação e da implementação dos procedimentos estabelecidos. 

 

https://www.ualg.pt/programa-de-formacao-e-capacitacao-da-universidade-do-algarve-2020
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2.4. Governança 

As atividades desenvolvidas durante o ano de 2021 continuaram fortemente marcadas pela pandemia 

do SARS-CoV-2 (COVID-19), que obrigou a alterações do normal funcionamento da Universidade, para 

garantir as condições de higiene e seguranças necessárias, adaptadas a cada fase da pandemia, e 

acelerou a transição digital dos métodos de trabalho e de ensino e aprendizagem e de outras 

atividades da Universidade. Continuou o trabalho iniciado em 2020 de formação em aplicações e 

plataformas digitais, adaptação de metodologias e procedimentos e atualização dos meios 

tecnológicos disponíveis para facilitar o teletrabalho e o ensino a distância.  

 

2.4.1. Formação interna 

Em 2021 participaram em ações de formação profissional 532 trabalhadores (+124 do que em 2020), 

55,6% pertencente ao corpo docente, 39,7% ao corpo não docente, dos quais 9,0% dirigentes, e os 

restantes 4,7% ao corpo investigador, num total de 1.635 participações e 17.390 horas de formação, 

correspondendo a um aumento de 739 participações e a um aumento de 12.535 horas de formação 

relativamente ao ano anterior. 

A maior parte das participações, 1.250 (77%), verificou-se ao nível da formação interna num total de 

11.201 horas de formação, realizadas maioritariamente no âmbito do projeto QUALIFICA + UALG 2020, 

operação do Eixo Prioritário 8 – Modernizar e capacitar a Administração, do Programa Operacional 

Regional do Algarve. 

A formação externa contou com 385 participações em áreas diversas e teve um custo de 9.087,50 €. 

 

2.4.2. Estrutura organizacional 

A Universidade do Algarve, de acordo com os seus estatutos, estrutura-se em unidades orgânicas, 

unidades de investigação e de desenvolvimento, serviços e unidades funcionais. É composta por 8 

unidades de ensino e investigação, sendo: 

• 4 unidades orgânicas universitárias; 

• 4 unidades orgânicas politécnicas; 

A UAlg dispõe de 8 gabinetes de Serviços de Apoio à Reitoria e/ ou e Apoio Geral, quatro Direções de 

Serviços, para além de 2 unidades funcionais com algum grau de autonomia. Dispõe ainda de Serviços 

de Ação Social dotados de autonomia administrativa e financeira.  
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A 31 de dezembro de 2021, o número total de efetivos era de 1.298 (+28 face ao ano anterior), com 

um aumento do número de investigadores (de 84 para 90) e uma redução de pessoal não docente (de 

367 para 359). Por sua vez, o número total de docentes em equivalente de tempo integral manteve-

se estável, com uma ligeira redução de 1,45 (de 586,475 para 585,025). 

 

2.4.3. Sistemas de comunicação e informação 

Na área dos sistemas de comunicação e informação foram realizadas as seguintes atividades, 

agrupadas por: Rede e Infraestruturas; Administração de Sistemas; Desenvolvimento e Sistemas de 

Informação; e Suporte ao Utilizador. 

 

↘ Rede e Infraestruturas  

• Interligação entre o Campus da Penha e o TEC Campus com fibra e reconfiguração dos trunks, 

para uma largura de banda de 10Gbit+10Gbit; 

• Instalação de rede sem fios no UAlg TEC CAMPUS; 

• Intervenção em diversas salas de aulas para melhorar a sua performance de rede; 

• Implementação de rede em novas salas de aula, gabinetes e auditórios; 

• Reestruturação dos acessos no âmbito das residências universitárias; 

• Continuação da implementação do sistema de comunicação VOIP. Ficou instalado em todas as 

áreas da UAlg, exceto nos locais onde não existe rede informática disponível. 

 

↘ Administração de Sistemas 

• Continuação da migração da infraestrutura de virtualização para o Windows Server 2019; 

• Apoio, configuração e criação de Clouds para provimento de necessidades internas, com 

atribuição a UO e a UI&D; 

• Apoio, manutenção e reorganização do sistema de suporte à virtualização de postos de 

trabalho com atualização das imagens e softwares; 

• Reorganização anual de infraestrutura de VDI (Virtual Desktop Infrastructure) para servir todas 

as salas de aula onde se encontra esta tecnologia; 

• Criação de novas imagens de VDI para servir novas plataformas; 

• Manutenção dos equipamentos do parque informático da UAlg; 

• Manutenção da infraestrutura do software Primavera; 

• Manutenção da infraestrutura Unicard (Gestão de Refeitórios); 
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• Manutenção da infraestrutura Gestão de Alojamento; 

• Manutenção do sistema de Tickets dos académicos e restantes serviços que aderiram; 

• Gestão diária do sistema de backups; 

• Apoio à infraestrutura de servidores para a gestão documental; 

• Apoio ao sistema de autenticação federada para a integração da UAlgNet; 

• Apoio a todas as infraestruturas aplicacionais da UAlg; 

• Apoio às infraestruturas dos SAS; 

• Apoio ao módulo mobilidade.net; 

• Apoio à infraestrutura aplicacional SIGES; 

• Apoio à UAlgNet; 

• Apoio aos serviços de SCCM (System Center Configuration Manager).         

 

↘ Desenvolvimento e Sistemas de Informação 

• Apoio, desenvolvimento e implementação de integradores com o Primavera; 

• Manutenção de webservices para a gestão de refeitórios; 

• Manutenção de webservices para a gestão de alojamentos; 

• Manutenção de webservices para a AD do Primavera; 

• Manutenção de webservices do SIGES para o Primavera; 

• Manutenção dos editais na UAlgnet; 

• Implementação e atualização de funcionalidades da UAlgNet; 

• Apoio à implementação, suporte e interação com a aplicação SIGES; 

• Desenvolvimento de scripts necessários para a aplicação SIGES; 

• Suporte à Tutoria Eletrónica; 

• Continuidade do desenvolvimento de novas funcionalidades na UAlgNet. 

 

↘ Suporte ao utilizador 

• Apoio a todos os utilizadores nas salas de suporte; 

• Apoio aos laboratórios de informática; 

• Apoio e suporte a todas e quaisquer solicitações efetuadas por parte da Comunidade 

Académica; 

• Gestão do parque de impressão; 

• Gestão do imobilizado informático; 
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• Gestão, instalação e entrega do equipamento informático adquirido; 

• Apoio aos VDI; 

• Deployment de imagens novas e atualizadas nos diversos serviços, UO e Unidades Funcionais;  

• Configuração, implementação e apoio aos cursos/aulas à distância e e-learning; 

• Integração de novas funcionalidades multimédia; 

• Apoio às Salas de Videoconferência, Streaming e Multimédia e a todos os eventos que 

necessitassem destas tecnologias. 

 

2.4.4. Procedimentos novos e adaptação da instituição 

No ano de 2021, os SI deram continuidade aos serviços remotos e ações multimédia e tiveram de 

configurar, implementar e disponibilizar sistemas, manuais e áreas de apoio e suporte ao utilizador, 

seja docente ou aluno para fazer face às necessidades. 

Procedeu-se ainda à configuração e disponibilização de acessos VPN para que todos pudessem usufruir 

das mesmas condições de trabalho, como se estivessem fisicamente na UAlg. Foram ainda ministradas 

formações a todas as equipas dos diversos grupos profissionais, assim como estudantes. 

Foram efetuadas em 2021 ações de formação para profissionais da instituição, nomeadamente em 

redes informáticas, Teams, Correio eletrónico, etc. 

Atualmente, é perfeitamente normal qualquer funcionário ou estudante aceder remotamente a todas 

as funcionalidades e serviços da UAlg. 

A UAlgNet teve desenvolvimentos substanciais, com impacto ao nível de diversos procedimentos da 

Universidade e também na facilidade de acesso a informação relevante para a monitorização das suas 

atividades. 

Uma das funcionalidades da UAlgNet mais relevantes, desenvolvidas em 2021, foi a aplicação 

“Pedidos”. Esta funcionalidade destina-se a desmaterializar o formulário da Necessidade Interna de 

Aquisição de Bens e Serviços (NIABS) e o formulário da Necessidade Interna de Aquisição de Viagens e 

Alojamento (NIAVA). Assim, a aplicação “Pedidos” permite organizar e agilizar o circuito dos pedidos 

de aquisição, desde a requisição até ao pagamento, integrando-os diretamente com o sistema de 

gestão financeira (Primavera) e de gestão documental (Edoc). Desta forma, passou a ser possível criar 

um pedido de aquisição de bens, serviços, viagens ou alojamentos e acompanhar as várias fases em 

que se encontra o pedido (requisição, encomenda, entrega, pagamento, etc).   
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Foi também realizada a integração com a versão 10 do sistema de gestão de recursos humanos e 

contabilidade, melhorada a aplicação “Projetos”, nomeadamente “A minha Folha de Horas”. A partir 

deste separador, exibido a todos os investigadores que fazem parte de equipa de projeto, o utilizador 

poderá preencher todas as folhas de horas de todos os projetos a que está associado, dispensando a 

necessidade de editar cada projeto para aceder à correspondente folha de horas.  

A aplicação para as “Fichas Curriculares A3ES” também foi melhorada, nomeadamente na forma como 

são geridos os docentes/investigadores associados a um processo de avaliação de um curso.   

Na aplicação “Planeamento” foi desenvolvida a gestão de acesso aos indicadores institucionais e 

alterados alguns campos do plano e relatório de atividades. Foram também melhorados os modelos 

para exportação dos planos e relatórios de atividades.   

Na aplicação “Relatórios e Indicadores”, foi desenvolvida a categorização e subcategorização dos 

relatórios e indicadores disponibilizados. Agora é possível filtrar os relatórios e indicadores por 

subcategorias para uma identificação mais fácil dos mesmos. Foi também desenvolvido um número 

considerável de novos relatórios a pedido de diferentes Serviços, UO e Reitoria, de forma a otimizar e 

simplificar o trabalho dos órgãos e estruturas da UAlg.   

Ao nível do ensino e aprendizagem, em 2021, foi implementado o novo Regulamento de Aplicação do 

Sistema de Créditos aos Ciclos de Estudo da Universidade do Algarve. Entre outros aspetos, este 

regulamento estabelece que a uma unidade de crédito (ECTS) passam a corresponder 26 horas de 

trabalho do estudante, uma redução de 2 horas face ao estabelecido anteriormente. Este regulamento 

estabelece também as orientações relativas à verificação e revisão dos créditos atribuídos às Unidades 

Curriculares e ao estabelecimento das horas de contacto para os planos de estudo de formação inicial 

e pós-graduada da UAlg. A adequação dos planos de estudo a este regulamento começou a ser 

realizada, privilegiando-se para o efeito o momento de autoavaliação dos cursos com vista à 

acreditação pela A3ES. 

Em 2021, foi implementado o Programa de Formação e Capacitação da Universidade do Algarve 2020 

– Qualifica + UAlg 2020. Este projeto é uma operação do Eixo Prioritário 8 – Modernizar e capacitar a 

Administração, do Programa Operacional Regional do Algarve, através do Aviso Alg- 528-2020-34. O 

Plano de formação encontra-se distribuído por várias áreas temáticas e pretende potenciar a 

modernização administrativa e capacitar os recursos humanos (docentes, não docentes e 

investigadores) para a transição digital e para a inovação pedagógica da Universidade. 
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2.4.5. Infraestruturas  

No âmbito da atuação em infraestruturas, equipamentos e espaços, no património imobiliário da 

Universidade do Algarve, destacam-se como mais significativas as ações de elaboração de projetos, 

execução de obras, aquisições de bens e serviços e ainda a manutenção das instalações. 

↘ Projetos:   

• Reparação do revestimento pétreo em diversas fachadas no Campus de Gambelas; 

• Reformulação da entrada nascente do Campus de Gambelas; 

• Reformulação do polidesportivo do Campus da Penha; 

• Reformulação do F3 para laboratório de Radiologia; 

• Adaptação da sala de Estudo do Edifício 2; 

• Estudo prévio da residência universitária do Campus da Penha; 

• Estudo prévio da residência universitária do Campus de Gambelas; 

• Estudo prévio da residência universitária do Pólo de Portimão; 

• Projeto de reparação da impermeabilização da cobertura da ESGHT; 

• Remodelação de sala de informática da ESGHT; 

• Reformulação da sala 55 da ESGHT para laboratório de investigação; 

• Reformulação dos espaços H9, H10 e D11 para laboratórios; 

• Remodelação dos espaços H5 e H6 para laboratórios para FMCB. 

 
↘ Empreitadas: 

• Empreitada remodelação da instalação elétrica da rede rega da Penha; 

• Empreitada de execução de divisória, iluminação e ampliação da rede de ar comprimido no 

piso 4 do Edifício 2, Campus de Gambelas;      

• Empreitada de instalação de caixas de visita para telecomunicações no Campus da Penha; 

• Empreitada para desenfumagem TECH HUB; 

• Empreitada de reparação do revestimento pétreo em diversas fachadas no Campus de 

Gambelas -1ª Fase;      

• Empreitada de reforço de alimentação do laboratório F4 dos pavilhões de alvenaria do Campus 

de Gambelas;        

• Empreitada de substituição do sistema de ar condicionado do bar e do anfiteatro da ESGHT; 

• Empreitada de adaptação dos espaços para o CinTurs, no edifício 4 do Campus de Gambelas; 
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• Empreitada de substituição das coberturas dos pavilhões de alvenaria no Campus de 

Gambelas; 

• Empreitada de execução do sistema de gestão técnica centralizada (SGTC) para o edifício do 

Polo Tecnológico, no Campus da Penha;       

• Empreitada para fornecimento e montagem de equipamento de climatização no edifício 2 no 

Campus de Gambelas;         

• Empreitada de requalificação das instalações sanitárias dos pavilhões de alvenaria no Campus 

de Gambelas;         

• Empreitada de reformulação da Sala 55 da ESGHT; 

• Empreitada de substituição do pavimento do F3 no Campus de Gambelas; 

• Empreitada de limpeza e desinfeção das condutas de insuflação do sistema de AVAC do edifício 

7 do Campus de Gambelas; 

• Empreitada de instalação de luminárias LED, por Lotes - Lote 1; 

• Empreitada de instalação de luminárias LED, por Lotes - Lote 2.     

 
↘ Aquisição de bens: 

• Aquisição de equipamento de proteção Individual, tais como calças, botas de segurança, 

óculos, arnês e luvas de latex; 

• Aquisição de diverso material no âmbito do Plano de Contingência Covid-19: luvas nitrilo e     

máscaras comunitárias; 

• Aquisição de componentes de andaime para proteção coletiva; 

• Aquisição de ferramentas para carpintaria e construção civil; 

• Aquisição de ferramentas e materiais de apoio à canalização; 

• Aquisição de equipamento de ar condicionado para laboratório 3.43 do edifício 8 Campus de 

Gambelas; 

• Aquisição de consumíveis de eletricidade; 

• Aquisição de equipamentos de segurança para diversos edifícios; 

• Aquisição de material elétrico por lotes; 

• Fornecimento de armaduras estanques para o Polo de Portimão; 

• Aquisição de armaduras de iluminação de segurança para a Biblioteca da Penha; 

• Fornecimento de braços para colunas de iluminação para o Campus de Gambelas; 

• Aquisição de luminárias LED para os postes de iluminação de Gambelas. 

 



                                                                                                                                      Relatório de Atividades da Universidade do Algarve 2020 
                                                                                        (proposta ao Conselho Geral) 

 
 

54 
 

↘ Aquisição de serviços: 

• Aquisição de serviços de pinturas para os pavilhões alvenaria;    

• Aquisição de serviços para formação em segurança nos trabalhos em altura;  

• Aquisição de serviços para alteração das medidas de autoproteção do edifício 4 Campus 

Gambelas; 

• Aquisição de serviços de fiscalização da empreitada de substituição das coberturas dos 

pavilhões de alvenaria no Campus de Gambelas; 

• Aquisição de serviços de fiscalização residente e coordenação de segurança em obra da 

empreitada de execução do TECH HUB no Campus da Penha; 

• Aquisição de serviços de certificação energética ex-post para os edifícios 6, 22, 23, 27 e 

residências lote 16, 17 e lote E. 

 
↘ Manutenção das instalações: 

No âmbito da manutenção em 2021 registaram-se 987 pedidos distribuídos da seguinte forma: 

• Na área da canalização: 236  

• Na área de carpintaria:  371 

• Na área de construção civil: 108 

• Na área de eletricidade:  228 

• Na área de manutenção geral: 44. 
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2.4.6. Governança - Execução das ações previstas  

Ações Atividades/Resultados 

Monitorizar e promover a melhoria contínua do 
clima organizacional e da satisfação profissional  

Procedeu-se à elaboração do relatório sobre o Clima Organizacional e Satisfação Profissional, que foi 
divulgado em sessão para o efeito, destinada a docentes, não docentes e investigadores, no dia 26 de 
novembro de 2021. Simultaneamente o relatório ficou disponível para consulta na UAlgNet em 
https://ualgnet.ualg.pt/documentos/61a0ce56e7a4db00115cbd44. Os resultados deste relatório 
foram também apresentados e analisados em reunião da Secção Coordenadora do Senado Académico. 
As medidas que têm vindo a ser tomadas no que concerne à abertura de concursos para docentes, não 
docentes e investigadores, bem como à mobilidade intercarreiras dos não docentes e ainda à 
disponibilização de ações de formação especializadas e em competências transversais, permitiram que 
os indicadores em análise neste relatório (dados recolhidos em 2020) apresentem uma evolução 
positiva face aos recolhidos em 2018. 

Integrar os processos de garantia da qualidade 
dos cursos em parceria e cotutela no SIGQUAlg  

Com base nas melhores práticas identificadas foi proposto um procedimento específico de 
monitorização do ensino e aprendizagem dos cursos em parceria e em cotutela. Após audição dos 
órgãos das UO procedeu-se à sua incorporação na norma do SIMEA, cuja atualização se encontra em 
fase de conclusão. 

Consolidar a estratégia de desenvolvimento da 
Universidade 

Continuou-se o trabalho de melhoria dos processos de recolha e disponibilização da informação sobre 
os indicadores de desenvolvimento institucional e das UO, nomeadamente através da automatização 
dos indicadores disponibilizados na UAlgNet, no âmbito do ensino e aprendizagem, do planeamento e 
qualidade e de gestão de espaços, permitindo a monitorização da evolução do desempenho da 
Universidade por parte dos dirigentes das UO e dos Serviços, incluindo o aplicativo de geração de 
relatórios destes indicadores. Foram introduzidos melhoramentos na aplicação “Planeamento” para 
elaboração dos Planos e relatórios anuais de atividades das UO e dos serviços, disponibilizada na 
UAlgNet a partir de 2020. 

Promover a simplificação administrativa Continuou-se o trabalho de identificação de constrangimentos e de simplificação de processos e 
procedimentos, ao nível dos procedimentos do SIGQUAlg e também dos instrumentos e aplicativos de 
suporte ao planeamento estratégico, à autoavaliação de cursos e submissão de processos de avaliação 
a A3ES, entre outros. 
 

https://ualgnet.ualg.pt/documentos/61a0ce56e7a4db00115cbd44
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Ações Atividades/Resultados 

Promover a melhoria dos processos de avaliação 
de desempenho 

Através do Despacho Reitoral 93/2019, de 16 de dezembro, foi nomeada uma comissão com o mandato 
de apresentar uma proposta de alteração ao Regulamento Geral de Avaliação do Pessoal Docente da 
Universidade do Algarve, na obediência ao princípio da diferenciação do desempenho com vista a 
premiar, de forma equilibrada, o mérito e a promoção da melhoria contínua e da qualidade do 
desempenho dos docentes da UAlg, e que que dispensasse a existência de regulamentos de execução 
por UO. 
O processo de consulta pública da proposta de alteração foi muito participado, tendo gerado 34 
contributos, 6 dos quais de Conselhos Científicos ou Técnico-Científicos. Não obstante considerar que, 
em termos gerais, não há uma rejeição em alterar o atual RGAPD, o conjunto de propostas 
apresentadas, nem sempre convergentes, exige um maior aprofundamento da discussão. 
Essa foi também a opinião dos membros do Conselho Coordenador da Avaliação dos Docentes da UAlg 
que, em reunião realizada a 20 de dezembro, pronunciaram-se no sentido de não se avançar com a 
alteração imediata do RGAPD, devendo ser promovida pelas CCAD-UO, no âmbito da avaliação do 
triénio 2019-21, que deverá ficar concluída até ao final de setembro de 2022, o estudo do impacto da 
nova grelha proposta. 

Introduzir o Orçamento Participativo  A ação permanece foi interrompida com a suspensão das atividades presenciais ocorrida em março de 
2020, não tendo sido possível retomar em 2021. O projeto de regulamento já foi submetido a consulta 
pública, tendo sido recebidas contribuições relevantes que deverão ser consideradas na redação final. 

Produzir energia e monitorizar e otimizar os 
consumos energéticos dos edifícios 

A Comissão para apresentação de soluções para a otimização dos consumos energéticos nos edifícios 
da UAlg (Despacho RT. 21/2020) reportou os seus resultados no final de 2020, que incluíam, entre 
outros, a instalação de programadores horários nos sistemas de AVAC, reconversão da iluminação e o 
aprofundar da política de produção de energia. Neste seguimento, em 2021 foram definidas as 
características técnicas dos programadores a instalar. Verificou-se que em alguns dos sistemas AVAC já 
existiam programadores e foram colocados a funcionar. Em paralelo, fez-se a consulta ao mercado dos 
restantes que estão previstos serem montados em 2022.  
Foi iniciada a substituição de iluminação fluorescente por LED e foi aprofundada a política de que em 
todas as obras/renovações de edifícios dos Campi seriam instalados sistemas de produção 
fotovoltaicos, tais como no edifício do UAlg TEC CAMPUS (sistema já instalado) e nas obras de 
renovação do UAlg TEC START (o sistema será instalado em 2022). Deu-se início a uma política de 
carregamento da frota automóvel elétrica da UAlg em horário preferencialmente super vazio (ou 
horário vazio). 
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Ações Atividades/Resultados 

Procedeu-se à atualização do sistema de monitorização em tempo real de energia dos Campi e foram 
colocados mais pontos de monitorização de consumos. Os novos pontos físicos de monitorização de 
produção e tarifários foram atualizados no software de monitorização. Em 2021 não se procedeu a 
integração do sistema (software) na UAlgNet, estando prevista a sua integração em 2022. 

Requalificar os espaços de acolhimento 
empresarial e respetiva envolvente  

A operação INTECH Algarve visa a expansão e reorientação do foco de atividade e do modelo de negócio 
e financiamento das incubadoras UAlg TEC START e ANJE Algarve, para reforço e requalificação dos 
espaços de acolhimento empresarial, visando a aceleração e sistematização do processo de criação de 
empresas, nomeadamente através da disponibilização de um conjunto de competências e apoios 
específicos, a oferta de espaços de incubação adequados, flexíveis e com custos controlados, o acesso 
a mentores e investidores, a ligação às entidades das entidades não empresariais do sistema de I&I e 
empresas, e entre empresas e o mercado, consubstanciando um ambiente favorável à aprendizagem e 
ao empreendedorismo. Neste sentido, tendo sido apresentada a operação a financiamento pelo CRESC 
Algarve em final de 2020, a respetiva aprovação permitiu o arranque das atividades durante o ano de 
2021 (as quais continuarão durante o ano de 2022). 
Em 2021, deu-se início ao lançamento dos processos para a implementação das obras de requalificação 
do espaço da UAlg TEC START e área envolvente. O objetivo é requalificar os espaços da incubadora, 
para um apoio mais qualificado aos novos projetos empresariais e condições de trabalho dos 
promotores. Assim, em 2021, procedeu-se à substituição dos telhados em fibrocimento dos edifícios 
da UAlg TEC START e área envolvente, encontrando-se a concurso as restantes obras de renovação do 
espaço. Também foram estruturados os trabalhos associados à componente imaterial - INTECH 
Workshops (físicos e online), orientados para o apoio à criação e incubação de empresas. Esta atividade 
assenta num trabalho prévio, realizado em 2021, de recolha das necessidades das empresas instaladas 
na incubadora, com início de ações em 2022. Complementarmente, em 2021, foram estruturadas ações 
de aceleração, que serão lançadas em 2022, potenciando alguns dos projetos resultantes de outras 
iniciativas (como é o caso do concurso IDEIAS EM CAIXA). Finalmente, foram ainda concretizados os 
procedimentos e ações conducentes à produção da imagem e plano de comunicação do projeto INTECH 
Algarve (ação liderada pelo parceiro ANJE), com vista à implementação do plano de comunicação das 
ações a implementar em 2022 pela UALG TEC START.  

Continuar a aprofundar o desenvolvimento da 
UAlgNet 

Em 2021 foi dada a continuidade ao desenvolvimento da UAlgNet no sentido de otimizar e tornar mais 
eficiente o funcionamento da UAlg. Foram efetuados diversos desenvolvimentos dos quais se 
destacam: (i) Integração com a Versão 10 do Primavera – automatizou-se a importação dos utilizadores 
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Ações Atividades/Resultados 

 para o diretório de contas da UAlg de forma a que sempre que um funcionário entre ou saia da UAlg 
sejam atualizados automaticamente os seus acessos, para uma maior eficiência no processo e acesso 
direto ou remoção do mesmo, nas entradas ou saídas. (ii) Pedidos de aquisição – foi desenvolvida a 
funcionalidade de pedidos de aquisição, substituindo os formulários manuais NIABS e NIAVA, através 
de um novo módulo na UAlgNet, que permite 2 automatismos (criação de EDOC e pedido de compra 
no Primavera de forma automática), otimizando desta forma a atividade administrativa. Esta 
funcionalidade encontra-se ligada aos projetos, podendo o investigador ao efetuar o pedido ter, 
automaticamente, o controlo dos gastos do projeto e seguir a fase em que se encontra o pedido de 
aquisição/viagem ou transporte. (iii) Folha de horas de projetos - permite que o investigador coloque 
diretamente as horas gastas no projeto e controlar as horas de todos os investigadores afetos. Esta 
funcionalidade verifica as horas letivas e férias do investigador/docente, evitando erros de lançamento 
de horas. (iv) Fichas curriculares A3ES, foi atualizado o integrador com a A3ES. (v) Procedeu-se à 
integração do Ciência Vitae com o Portal da UAlg para alimentação automática do portal da UAlg, com 
a informação sobre os currículos dos docentes e investigadores. 

Consolidar o sistema de segurança de informação  
 

Para consolidar o sistema de segurança de informação a equipa de resposta a incidentes de 
cibersegurança da UAlg (CSiRT.UALG) candidatou-se com sucesso à Rede Académica Nacional de CSIRTS 
a "CERT.PT" promovida pela FCT/FCCN. A UAlg é membro desde julho de 2021, o que permite que a 
UAlg participe e colabore em ações de melhoria e combate aos fenómenos de cibercriminalidade na 
rede digital académica superior RCTS. A CSiRT.UALG aderiu também à Rede Nacional de CSIRTS 
(RNCSIRT) promovida pela CNCS, sendo membro desde setembro de 2021. A UAlg passou assim a 
integrar o maior grupo de organizações de cooperação no combate à cibercriminalidade em Portugal. 
A UAlg evoluiu na classificação do CERT.PT, em termos de reputação em Incidentes de Cibersegurança, 
de Nível D "Abaixo da Média" para Nível B "Bom". 
Em 2021, foi promovida a campanha de sensibilização à comunidade académica em cibersegurança, 
#ProtegeOTeuCampus, com participação e colaboração no Programa Nacional das IES na publicitação 
de recomendações no Portal, Instagram e Facebook, na difusão do Questionário Autodidático sobre 
sensibilidade para cibersegurança, realização de uma campanha de Phishing a toda a comunidade 
académica e uma sessão de sensibilização por Zoom sobre cibersegurança na UAlg. Foi ainda designado, 
conforme o DL 65/2021, o Responsável pela cibersegurança da UAlg, bem como os Contactos 
Permanentes para a Cibersegurança à CNCS. 
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Ações Atividades/Resultados 

Relativamente à Privacidade de Dados/RGPD, realizou-se a Avaliação de Impacto de Privacidade de 
Dados à plataforma de ensino à distância "Milage Aprender +", a qual teve parecer positivo. 
A UAlg participou ativamente na criação do Sub-Grupo RGPD do Grupo Cibersegurança da Metared 
Portugal, para a promoção de sinergias entre as várias IES nacionais em termos de soluções na área do 
RGPD para as instituições superiores. Foi desenvolvido um Formulário Modelo Online para 
sistematização da criação de questionários e inquéritos para estudos de investigação na UAlg, que 
contempla todas as necessidades em termos de requisitos RGPD e LPDP. Foi definido o software de 
gestão da informação proveniente do RGPD, sendo assinado um protocolo entre a UAlg e a Secretaria 
de Estado do Ensino Superior para disponibilização do acesso gratuito à plataforma de Gestão de 
Privacidade de Dados "RGPD Ciência Tecnologia e Ensino Superior Educação”. 
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3. Unidades Orgânicas  

3.1. Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC) 

Nesta secção, a ESEC apresenta um balanço sumário da atividade desenvolvida no ano civil de 2021.   

Ensino:   

- Criação do CTeSP em Design e Tecnologias Multimédia; 

- Organização do Seminário “Fórum da PES” no âmbito do Mestrado em Educação Pré-Escolar; 

- Organização das Jornadas da Educação; 

- Organização do Dia do Educador Social; 

- Organização do Seminário Viver & Aprender no Ecossistema Digital; 

- Participação no projeto internacional RESUPERES - La Resilencia en la educación superior: Superación 

de la adversidad; 

- Jornadas Pedagógicas da Licenciatura em Educação Pré-Escolar; 

- Organização do III Congresso Internacional Direitos Humanos e Escola Inclusiva:  construir a equidade 

em tempos de mudança; 

- Palestras do Ciclo “Back to School. 

 

Investigação:  

- Publicação de 2 números da Revista da ESEC – Refletir (Vol.1, nº 2 e Vol. 2, nº 1; 

- Organização da 10ª edição do Algarve Design Meeting; 

- Projeto Lado a Lado – Responsáveis Associação Em Contato; 

- Publicação do livro Envelhecimento Ativo e Educação II; 

- Organização do IX Congresso Internacional de Educação Social “Mercado de Trabalho, 

profissionalização e associativismo”; 

- Publicação do livro “Voluntariado e Mudança Social - Uma Relação Diacrónica na Ilha de São Tomé e 

Príncipe”; 

- Participação no Projeto Mobi 20-XXI. Objetivos: Caracterização da prática de atividade física dos 

utilizadores das bicicletas partilhadas; 

- Organização do XVII Seminário de Desenvolvimento Motor da Criança; 

- Participação em projetos nacionais: ano final do projeto RLA (Rotas Literárias do Algarve); 

- Participação no Projeto Europeu - INCOLLAB - Interdisciplinary collaborative approaches to learning 

and teaching in Higher Education; 
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- Participação no Projeto de Investigação - CLIL Across School Levels in Portugal: State-of-the-art 

Survey; 

-Projeto Internacional Onomasticon Hispaniae Subprojeto 1. Toponímia de Galicia e Portugal. 

 

Extensão: 

- Realização do Ciclo de Palestras “Vamos falar sobre as (nossas) crianças” em parceria com a BMFaro. 

- Equipa UAlg “Pedagogia não linear no desporto”; 

- Organização e operacionalização do Ciclo de Palestras “Desporto e Exercício Físico”; 

- Organização da Jornada e do congresso da APROLINGUAS; 

- Coordenação do Projeto Montra com a UF Faro, Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona 

Histórica de Faro |AND – Associação Nacional de Designers; 

- III Conferência Ética nas Organizações. 
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3.2. Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) 

Nesta secção, a ESGHT apresenta um balanço sumário da atividade desenvolvida no ano civil de 2021.   

Ensino:   

A ESGHT, funciona das 8:30h até às 24h, nos Campi de Faro e de Portimão, mantendo a lecionação das 

aulas em regime diurno e noturno. Manteve a oferta formativa de 8 licenciaturas, 5 mestrados e 5 

cursos CTeSP. 

O número total de inscritos é de 1.911 estudantes, conforme os dados fornecidos pelo RAIDES - 

Inscritos a 31.03.2022, a distribuição do número de estudantes é a seguinte: licenciaturas - 1.510, 

mestrados - 254 e CTeSP - 147. Em 2021, do número de estudantes inscritos em Faro e Portimão, 458 

realizaram estágio. Destes, 10 estudantes realizaram estágios no estrangeiros (ao abrigo de programas 

internacionais tais como Erasmus Mundus ou através de Protocolos Gerais de Cooperação). 

No que concerne à mobilidade/intercâmbio, a ESGHT recebeu 76 estudantes internacionais e 

concedeu a oportunidade a 38 estudantes de efetuarem parte dos seus estudos/estágio fora do país. 

Celebrou-se os 35 anos da licenciatura em Gestão e os 30 anos das licenciaturas em Gestão Hoteleira 

e em Turismo, com uma Gala comemorativa no Teatro das Figuras em Faro, onde foram agraciadas 

empresas com quem colaboramos através dos estágios, os alunos do 1º curso/edição de cada curso, 

incluindo um vasto programa de seminários relacionados com os cursos e temas relevantes, no âmbito 

das comemorações. 

A ESGHT esteve presente em vários eventos de caráter científico e pedagógico tais como: Workshop 

Cidades Alimentadas (la Plasita), recebeu e esteve na organização do Congresso RIPTUR - Rede de 

Instituições Públicas do Ensino Superior Politécnico com Cursos de Turismo,  Feira e Mostra em Loulé 

LOULÉ INTERFOOD FEST- com estudantes Gestão Hoteleira, acompanhando-os na participação na 

mostra/show cooking,  na coordenação em parceria com a Associação Portuguesa de Profissionais de 

Marketing em que ESGHT foi a host do evento do Marketing Marathon, online e presencial, com 

palestras direcionadas aos estudantes de marketing (coordenação do evento, moderação e streaming 

via zoom a partir da ESGHT); no Congresso AEDEM (Academia Europea de Dirección y Economía de la 

Empresa), um evento externo de associação espanhola em parceria com ESGHT; nas Estratégias que 

Marcam – Digital Talks (online) e outros eventos organizados no âmbito das UC.  

Investigação:  

Em termos de revistas científicas, manteve os projetos editoriais de duas revistas científicas que se 

publicam regularmente: Tourism & Management Studies que começou a publicar-se em 2005, e na 
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atualidade tem quatro edições anuais, em formato online. A revista Dos Algarves: A Multidisciplinary 

e-Journal - publica-se desde 1996 e em 2021 teve 2 edições (maio e novembro). 

Para o apuramento dos dados relativos à produção científica foram consideradas as informações 

introduzidas no Sistema Interno de Avaliação de Desempenho relativamente aos docentes de carreira 

e as informações constantes no Ciência ID relativamente aos docentes convidados, que reuniu os 

seguintes resultados: 

- Publicações em Revistas indexadas na Web of Science: 28 itens; 13 docentes; 

- Publicações indexadas na Scopus, na European Research index for Humanities, na Scientific Electronic 

Library online (Scielo)ou no Latin index (catálogo com arbitragem científica): 34 itens; 16 docentes; 

- Capítulo científico com arbitragem científica ou exposição com carácter individual e com 

comissariado, ou direção de trabalho performativo, com relatório avaliado: 12 itens; 4 docentes; 

- Livro científico com arbitragem científica ou exposição com carácter coletivo e com comissariado, ou 

direção de trabalho performativo, com relatório avaliado: 4 itens; 12 docentes; 

- Outras atividades de dimensão nacional (inclui edição de livros, direção de revistas, revisão de 

artigos): 17 itens; 10 docentes; 

- Outras atividades de dimensão internacional (inclui edição de livros, direção de revistas, revisão de 

artigos): 261 itens; 31 docentes. 

Os resultados demonstram um crescimento de produção científica em relação ao ano anterior. Não 

foram considerados os projetos nacionais e internacionais. 

Extensão: 

A ESGHT assumiu ainda vários contratos de prestações de serviços como: o Plano de Desenvolvimento 

Turístico de Olhão, o Plano Estratégico de Marketing e Desenvolvimento Turístico de Tavira, o Estudo 

Museológico da Tipografia União e a atualização do Plano de Marketing da Região de Turismo do 

Algarve. Continua com a prestações de serviços ao Instituto de Emprego e Formação Profissional e 

com a Câmara Municipal de Lagoa. 

No âmbito do Mestrado em Direção e Gestão Hoteleira verificou-se também a publicação online de 

texto produzido por uma ex-aluna da ESGHT, a fazer carreira de sucesso num grande grupo hoteleiro 

português e por um docente convidado em mestrados desenvolvidos por esta Escola. A direção da 

ESGHT, no ano em que comemorou o seu 30º aniversário, considerou estratégico o estreitamento 

desta relação entre a teoria e a sua aplicação prática, em contínua interação com as organizações – 
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sempre foi e continua a ser uma realidade, apoiando a divulgação do texto, que está a ser utilizado na 

UC de Gestão Estratégica nos Mestrados. 

A ESGHT tem vários docentes envolvidos na Equipa UAlg na divulgação dos cursos e participou com 

todas as Direções de Curso nos Dias Abertos que tiveram um formato online devido à pandemia.  
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 3.3. Escola Superior de Saúde (ESS) 

Nesta secção, a ESS apresenta um balanço sumário da atividade desenvolvida no ano civil de 2021.   

Ensino:  

Foram preenchidas a totalidade das vagas disponibilizadas no contingente do concurso nacional de 

acesso pela unidade orgânica. Em 2021/21, teve início o funcionamento do curso de Licenciatura em 

Fisioterapia. Decorreu a terceira edição do curso de pós-licenciatura de especialização em 

Enfermagem Comunitária. Manteve-se as parcerias com outras unidades orgânicas da universidade 

(Mestrados em Gerontologia Social e em Segurança e Saúde no Trabalho), bem como com outras 

instituições de ensino superior nacionais e estrangeiras (Mestrado em Gestão e Avaliação de 

Tecnologias em Saúde e Mestrado Erasmus Mundus em Enfermagem de Emergência e Cuidados 

Críticos). Relativamente a novas ofertas formativas, desenvolveram-se propostas de CTeSP 

(Termalismo e Bem-estar e Secretariado Clínico), pós-graduações (Perturbações dos Sons da Fala, 

Supervisão Clínica Enfermagem, Gestão em Enfermagem,  Proteção e Segurança Radiológica, Gestão 

da Qualidade nos Serviços de Saúde, Aconselhamento em Dermofarmácia, Citologia Ginecológica, 

Comunicação e Literacia em Saúde, Educação para a Saúde em Contexto Educativo, Patologia 

Molecular e Biomarcadores Oncológicos, Prática Clínica Avançada em Imagiologia Médica) e cursos 

livres que irão iniciar em 2022. Integrou-se o consórcio constituído pelas Universidades do Algarve e 

de Évora e pelos institutos Politécnicos de Beja, Castelo Branco, Portalegre e Setúbal para ministrar os 

mestrados que conferem as especializações em Enfermagem (Saúde Infantil e Pediátrica, Saúde 

Mental e Psiquiátrica, Reabilitação, Comunitária e Médico-Cirúrgica). 

Manteve-se os workshops conjuntos entre os estudantes do Curso de Licenciatura em Enfermagem e 

os estudantes do último ano do Curso de Mestrado Integrado em Medicina com recurso a prática 

clínica simulada. 

Os docentes participaram em formações e reuniões científicas, para aquisição de conhecimentos, boas 

práticas e inovação pedagógica, nomeadamente ao nível das tecnologias digitais.  

Promoveu-se o intercâmbio de estudantes no âmbito dos programas de mobilidade tendo a ESS, 

recebido 21 estudantes em mobilidade incoming. Devido ao contexto da pandemia e à necessidade de 

readequação do calendário escolar, não se registou estudantes em outgoing.  Quatro docentes da ESS 

realizaram mobilidade. É de referir que quatro docentes obtiveram o Título de Especialista e que um 

aguarda marcação da data das provas públicas. 
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Investigação:  

Nesta vertente deu-se continuidade ao desenvolvimento de projetos de investigação para submissão 

de candidaturas a financiamentos, à disseminação de resultados em encontros científicos nacionais e 

internacionais e publicação em revistas científicas. Os docentes submeteram e/ou viram publicados 

em 27 publicações nas bases de dados de referência, cinco publicações de livros ou de capítulos de 

livros, 83 comunicações orais ou em forma de poster. É de referir que 20 docentes são revisores ativos. 

Ao nível da transferência de conhecimento desenvolveram-se várias atividades em colaboração com 

várias entidades. Os docentes da ESS integraram comissões científicas/organizadoras de várias 

reuniões científicas nacionais e internacionais.  

Foram identificados projetos em fase de preparação para submissão em algumas das áreas 

departamentais e outros em continuidade, contribuindo para a criação e desenvolvimento de 20 

projetos I&D. 

Devido aos constrangimentos laboratoriais e à dependência que alguns docentes mantêm com as UO 

onde realizaram os seus doutoramentos, as sinergias são efetuadas, na sua grande maioria, com esse 

tipo de enquadramento. Houve uma melhor articulação da direção da UO com a coordenação do 

CESUAlg, promovendo, desta forma, um maior envolvimento dos docentes da ESSUAlg.  

Extensão:  

A prestação de serviços à comunidade manteve-se apesar da pandemia, garantindo desta forma a 

continuidade da terapia aos utentes do Laboratório de Audição e Terapia da Fala (LATF) e a realização 

dos exames audiológicos. Ofereceram-se Cursos Livres, Cursos de Verão e atividades do Dia Aberto, 

dirigidos a alunos do ensino secundário, através das redes sociais e de sessões por via on-line. 

Manteve-se as parcerias com as Juntas de Freguesia do Concelho de Faro, com a Rede de Cuidados 

Continuados do Distrito de Faro, com instituições privadas de saúde da região e com a Biblioteca 

Municipal de Faro, com a finalidade de implementar projetos em conjunto, apesar das limitações 

devido ao contexto pandémico. 

Foram estabelecidos e renovados protocolos específicos com diversas entidades, para assegurar os 

locais de estágio/ensinos clínicos, no âmbito do funcionamento das ofertas formativas de primeiro 

ciclo e de pós-graduações. 
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3.4. Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) 

Nesta secção, a FCHS apresenta um balanço sumário da atividade desenvolvida no ano civil de 2021.   

Ensino:  

Na vertente ensino consideramos que as ações permitiram alcançar os resultados desejados, uma vez 

que o número de estudantes inscritos na Faculdade aumentou, com uma variação na ordem dos 10%.  

No que respeita à oferta formativa de 2º e 3º ciclos, podemos considerar uma melhoria na eficácia 

formativa. Assim, houve um aumento da diversidade de ciclo de estudos que viram teses de 

doutoramento a ser entregues e defendidas. No que respeita a dissertações de mestrado, registou-se 

um aumento quer de número absoluto, quer de diversidade de ciclos de estudos. No ano letivo de 

2020/21 foram concluídos 56 mestrados e 6 doutoramentos, no ano letivo 2021/22 os números sobem 

para 68 e 10, respetivamente. 

Investigação:  

A grande maioria dos docentes doutorados da UO integra centros de investigação com avaliação entre 

Bom a Excelente. Os docentes e investigadores encontram-se envolvidos em projetos de investigação 

financiados, por diversas fontes de financiamento (e.g. Fundação para a Ciência e Tecnologia; 

Comissão Europeia). Os outputs da investigação científica melhoraram, em termos de artigos 

científicos publicados e qualidade dos mesmos (Q1 e Q2). 

O número de revisores ativos por ETI aumentou em mais de 10%. 

O esforço de promoção da premência da investigação científica, e a articulação com a prática letiva 

dos 2ºs e 3º ciclos, é contínuo e sistemático, não ficando limitado ao horizonte temporal em análise. 

Extensão:  

Os docentes e investigadores da FCHS promoveram a relação com a comunidade através de diferentes 

ações: (1) acordos e parcerias de prestações de serviços; (2) participação em instituições externas; (3) 

organização de encontros de natureza técnico-científica dirigidos à comunidade; (4) cursos lives; (5) 

palestras dirigidas à comunidade. 

No que respeita ao Serviço de Psicologia, no ano de 2021 consolidou o sistemático aumento de 

atividades, nas diversas unidades que o compõem: (1) na Psicologia Clínica e da Saúde foram realizadas 

1.389 consultas de intervenção psicoterapêutica (78% das quais para a comunidade académica da 

UAlg) e 20 consultas de Avaliação psicológica; (2) na Psicologia da Educação, Desenvolvimento e 

Aconselhamento Vocacional dinamizaram-se: IV Seminário Internacional Desenvolvimento de Carreira 
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e Aconselhamento; Programa de Envolvimento Parental nas Questões de Carreira - Academias 

Gulbenkian do Conhecimento; Rede de Intervisão dos Psicólogos de Educação do Algarve; (3) A 

unidade de Psicologia Social e das Organizações: Avaliação psicológica em procedimentos concursos 

(60 candidatos avaliados); (4) A unidade de Neuropsicologia dinamizou: Avaliação Neuropsicológica e 

Estimulação Cognitiva (11 processos de avaliação); Avaliação Neuropsicológica no âmbito da Consulta 

da Dislexia (5 avaliações); Avaliação Neuropsicológica para o Tribunal (3 processos). 

Em termos de cursos livres dinamizados destacam-se: o Curso de Português Língua Estrangeira; a 17ª 

edição do curso livre de História do Algarve; a 1ª edição do curso livre de mandarim. Projeta-se que 

haja uma maior implementação para 2022. Realizaram-se ainda palestras dirigidas à comunidade, 

sobretudo no formato de webinares (Webinares do Doutoramento em Psicologia - Implicações 

Práticas; Ciclo de Artes Visuais). 

Governança:  

É possível identificar, de forma meramente exemplificativa, que houve diversas intervenções nos 

espaços. A um nível mais profundo, procedeu-se a uma análise aos equipamentos informáticos 

disponíveis para os funcionários docentes e não docentes, a qual conduziu à aquisição de 

computadores, ou melhoria dos existentes, garantindo melhores condições de trabalho. A um nível de 

gestão corrente, algumas necessidades urgentes foram atendidas (e.g. reparação de persianas). 
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3.5. Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) 

Nesta secção, a FCT apresenta um balanço sumário da atividade desenvolvida no ano civil de 2021.   

Ensino:  

- Abertura e funcionamento de uma nova formação: Mestrado Erasmus Mundus em Ecohidrologia 

Aplicada (MAEH), oferecido por quatro Universidades Europeias (UAlg é a instituição coordenadora, 

Universidade de Lodz (Polónia), Technische Hochschule Lübeck – Alemanha e a Universidade de 

Antuérpia - Bélgica). 1ª edição em 2021-22, com 22 alunos inscritos. O 1º semestre letivo decorreu na 

UAlg. Este curso vem aumentar o grau de internacionalização da Faculdade; 

- Início da nova edição do mestrado EMChIR em 2021/22, com 23 alunos. A FCT integra a Direção deste 

curso, em colaboração com universidades parceiras. Este curso vem juntar-se ao EMQAL, em que a 

nova edição teve início em 2020/21; 

- Submissão de um novo curso: Mestrado Profissional em Biodiversidade, Pescas e Conservação 

Marinhas. Está prevista a oferta da 1ª edição em 2022/23; 

- O Mestrado Erasmus Mundus Coastal Hazards, Risks, Climate Change Impacts and Adaptation 

(COASTHazar) teve financiamento aprovado em 2021. O IHE Delft coordena o programa em 

cooperação com a UAlg e a Universidade de Cantabria. A 1ª edição está prevista para 2022/23; 

- A criação e aprovação do curso de pós-graduação em Cibersegurança, no âmbito da candidatura da 

UAlg ao PRR. A 1ª edição está prevista para 2022/23. O curso tem o envolvimento das empresas 

FORTINET, ALGARDATA e PALO ALTO. O principal objetivo desta oferta é a de conferir competências 

no âmbito da segurança informática aos técnicos superiores de empresas privadas e de instituições 

públicas; 

- Atribuição do Prémio Aluno Excelência FCT. Esta ação contribui para a promoção da Excelência 

académica e dos valores humanísticos. Em 2021, a FCT atribuiu 2 prémios (Licenciatura em Gestão 

Marinha e Costeira; Licenciatura em Engenharia Informática). A organização foi da Direção, com o 

apoio de estudantes, docentes e não docentes; 

- Devido à pandemia da Covid-19, o número de seminários oferecidos durante 2021 foi menor do que 

inicialmente planeado, tendo sido organizados cerca de 20 eventos de apoio ao ensino e à 

investigação. 

Investigação:  

- Os docentes da FCT participaram na organização de alguns eventos que foram realizados 

presencialmente e, devido à pandemia da Covid-19, digitalmente. 
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- A produção científica dos docentes da FCT foi ligeiramente inferior à do ano de 2020, nomeadamente 

no número de publicações de artigos indexados na coleção ISI/WOS (decréscimo de cerca de 4%), 

continuando o reforço dos níveis de internacionalização do ensino e da investigação da FCT. 

- Em 2021 docentes da FCT estiveram envolvidos em projetos com financiamento como investigadores 

principais ou participantes, em equipas que envolvem outras instituições, nacionais e estrangeiras. Os 

docentes também asseguraram várias prestações de serviços.  

N.º de projetos: (UAIC + CCMAR): Execução – 122; Iniciados – 9; Terminados – 42 

N.º de prestações de serviço (UAIC): Execução – 13; Iniciadas – 1: Terminadas – 5 

N.º de docentes responsáveis por projetos (UAIC + CCMAR): 48 

Extensão: 

Considerando a influência da pandemia da Covid-19, os docentes da FCT continuaram a participar em 

diversos eventos tais como: 

- Semifinal das Olimpíadas de Química Mais da zona Algarve, que ocorreu em maio de 2021; 

- Participação na organização das Olimpíadas Portuguesas da Matemática – Organização da Sociedade 

Portuguesa de Matemática e UAlg/FCT. Os alunos realizaram as provas nas respetivas escolas e a etapa 

final ocorreu em várias universidades, entre elas a UAlg; 

- Participação no concurso "Ciência a Sul” (8ª Edição), que contou com o apoio dos alunos do NECIFarm 

(núcleo de estudantes de Ciências Farmacêuticas) e do Centro de Ciência Viva do Algarve. Entrega de 

prémios a 15/10/2021 na biblioteca António Rosa Mendes, Campus de Gambelas; 

- No Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, 12 junho de 2021, a FCT, o CCMAR e o Agrupamento de 

Escolas João de Deus (AEJD) anunciaram a sua associação à Organização Internacional do Trabalho e à 

Organização das Nações Unidas (ONU) para, através da Alliance 8.7, promover a iniciativa 

#EndChildLabour2021, no Algarve. Esta iniciativa pretende sensibilizar a população e comunidade 

escolar para o problema do abandono escolar e integração no mercado de trabalho de jovens em idade 

escolar (com menos de 18 anos) no Algarve, e implementar parcerias que permitam mitigar este 

problema e acabar com o trabalho infantil na região. Ao abrigo da Alliance 8.7 e enquadrado no acordo 

de colaboração com a AMAL e Centro de Formação Ria Formosa, a FCT e CCMAR realizaram 4 ações 

de curta duração, dirigidas a todos os professores da região para auxiliar o ensino da disciplina de 

cidadania e desenvolvimento. 
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3.6. Faculdade de Economia (FE) 

Nesta secção, a FCT apresenta um balanço sumário da atividade desenvolvida no ano civil de 2021.   

Ensino:  

No ano em análise funcionaram os cursos de 1º, 2º e 3º ciclos tradicionalmente oferecidos pela 

Faculdade de Economia. Os cursos de Gestão de Empresas e Sociologia preencheram todas vagas 

disponibilizadas na 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso. Ocorreu, também, a 5ª edição do curso 

de 1º ciclo em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, numa colaboração entre a Faculdade de 

Economia e a Faculdade de Ciências e Tecnologia. Foram igualmente oferecidas novas edições dos 

cursos de 2º ciclo em Contabilidade, Gestão de Unidades de Saúde, Finanças Empresariais, Gestão 

Empresarial, Sociologia e Gestão de Marketing, tendo o mestrado em Gestão, Empreendedorismo e 

Inovação iniciado a sua 2.ª edição. Foi também possível avançar com uma nova edição de todos os 

mestrados lecionados em língua inglesa, nomeadamente Management, Tourism Organizations 

Management e Tourism Economics and Regional Development. Ao nível do 3º ciclo ocorreram novas 

edições dos programas de doutoramento em Ciências Económicas e Empresariais, Turismo, Métodos 

Quantitativos Aplicados à Economia e à Gestão e Sociologia.  

Investigação:  

O corpo docente e de investigadores da Faculdade de Economia esteve envolvido em vários trabalhos 

de investigação. Em particular, foi dada continuidade à atividade de publicação de artigos científicos 

em revistas nacionais e internacionais com e sem indexação, à publicação de livros e de capítulos em 

livros científicos nacionais e internacionais, e ainda à publicação de vários artigos em atas de 

conferências. A atividade de investigação incluiu também a continuidade da orientação e discussão de 

teses de doutoramento e dissertações de mestrado e a participação em conferências e seminários 

internacionais com a apresentação de artigos. Os docentes/investigadores estiveram igualmente 

envolvidos na organização de seminários de investigação que se realizaram por via remota. De 

destacar que o projeto “Observação e monitorização do destino turístico Algarve: contributos para o 

seu desenvolvimento sustentável – MONITUR”, na área do turismo, foi aprovado em sede do programa 

Portugal 2020.  

Extensão:  

Foi dada continuidade à celebração de vários protocolos com várias empresas e instituições públicas 

nacionais e regionais com vista à facilitação da realização de estágios (curriculares e extracurriculares) 

e ao financiamento de bolsas de méritos para os alunos dos diferentes cursos de segundo ciclo. 

Cumulativamente, e em linha com o que vem acontecendo nos últimos anos, foram organizados vários 
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seminários temáticos no âmbito dos diversos cursos lecionados pela Faculdade de Economia.  Foram 

ainda materializados vários seminários de investigação abertos à comunidade em colaboração com o 

Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem Estar (CinTurs) e o Centro de Estudos e 

Formação Avançada em Gestão e Economia (CEFAGE). 

Durante 2021 o corpo docente da Faculdade participou em projetos de extensão relevantes como o 

estudo do “Impacto da realização da capital Europeia da cultura em Faro: uma análise ex-ante”, em 

parceria com a Câmara Municipal de Faro, ou o estudo relativo ao “Apuramento do custo de 

tratamentos em medicina dentária”, desenvolvido com o apoio da Ordem dos Médicos Dentistas. Foi 

ainda concluído o trabalho sobre a diversificação da base económica da Região, adjudicado pela AMAL. 

Por outro lado, os docentes da Faculdade de equipa tiveram um papel ativo em várias ações de 

divulgação promovidas pela Universidade do Algarve (e.g., palestras da equipa UAlg, dia aberto) para 

além de outros eventos como entrevistas/presença junto dos meios de comunicação social ou a 

participação em júris de concursos para provimento de chefias e/ou cargos de direção na 

administração local.  
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3.7. Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas (FMCB) 

Nesta secção, a FMCB apresenta um balanço sumário da atividade desenvolvida no ano civil de 2021.   

Ensino:   

No que diz respeito à área do Ensino a FMCB procurou, sempre que necessário, ajustar as práticas 

pedagógicas às necessidades dos seus estudantes e corpo docente, assegurando a qualidade do seu 

processo de ensino-aprendizagem. Durante o ano de 2021 foi possível: 

• proceder à abertura da 1ª edição do Programa Doutoral em Investigação Clínica e Medicina 

de Translação em março e da 2ª edição em outubro de 2021; 

• abertura da Pós-Graduação em Fundamentos da Medicina para 5 investigadores da Fundação 

Champalimaud, selecionados pela instituição; 

• a preparação de todo o processo para a abertura da Pós-graduação em Ação Humanitária (16 

ECTS) que iniciou em janeiro 2022; 

• dar início à UC SIC1, no ano letivo 2021/22, já com nova estrutura; 

• submeter à A3ES uma proposta de programa de MD/PhD, em colaboração com a Fundação 

Champalimaud. 

Por forma a melhorar o ensino/formação na área da simulação clínica foi adquirido equipamento de 

simulação clínica (baixa fidelidade), tanto para reposição daquele que se encontrava em mau estado, 

assim como novos simuladores para colmatar as necessidades existentes, por forma a melhorar a 

qualidade das aptidões clínicas através do uso da simulação. Foi, ainda, adquirido equipamento de 

simulação clínica (de alta fidelidade), essencialmente nas áreas da emergência médica, cuidados 

intensivos, neonatologia, obstetrícia, cirurgia e imagiologia, a fim de dar início às atividades do Centro 

de Simulação Clínica (UAlg TEC HEALTH). Adicionalmente, foram adquiridos vários equipamentos de 

laboratório com vista a melhorar os laboratórios de ensino na área Biomédica. 

Na sequência da assinatura do contrato programa “Alargar e modernizar o ensino da medicina e a 

investigação clínica e biomédica na Universidade do Algarve”, o número de alunos a iniciar o Mestrado 

Integrado em Medicina aumentou para 64. 

Investigação:  

Na área da Investigação, a FMCB destaca os dois prémios atribuídos aos seus colaboradores: Prémio 

“Mulheres na Ciência” – atribuído a Sara Carvalhal e o Prémio e "Ideias em Caixa: categoria em saúde 

e bem estar" – atribuído a Clévio Nóbrega; 
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Foram publicados 25 artigos em revistas científicas e foi possível participar no Congresso AMEE 2021 

– The Virtual Conference, onde se apresentou uma comunicação oral. Ainda, foi possível participar em 

quatro reuniões, via zoom, da Rede de Investigação em Educação Médica; 

Os alunos da FMCB realizaram sete projetos no âmbito do Mestrado em Oncobiologia, três no 

Mestrado em Ciências Biomédicas e 110 no Mestrado Integrado em Medicina; 

A comunidade FMCB (docentes e alunos) participou ativamente na organização das IV Jornadas do 

ABC – Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve, fazendo parte das 

Comissões Organizadoras e Científicas do Evento. Adicionalmente, também foram feitas diversas 

apresentações por parte de docentes e estudantes da FMCB; 

Em 2021, foi criado o "ABC-Research Institute" como centro associado à FMCB, composto pelos 

docentes da FMCB que já estavam integrados na Fundação Champalimaud. Este centro vai ser 

submetido a avaliação pela “Fundação para a Ciência e Tecnologia” no final de 2022.  

Extensão: 

O ano de 2021 foi, ainda, um ano marcado pela pandemia provocada pelo COVID-19 e, nesse âmbito, 

a FMCB garantiu que foi prestado todo o apoio necessário, de forma a colmatar as necessidades do 

call center do Algarve, do CHUA, assim como das necessidades de rastreamento no Algarve e restante 

país.  

Por forma a promover a literacia sobre a COVID-19 foi promovido um guia e uma banda desenhada e 

feita a sua difusão pelas escolas dos concelhos algarvios. 

A FMCB participou nos "Dias Abertos online" que decorreram entre os dias 31 de maio e 2 de junho de 

2021, em formato zoom.  

No âmbito da UAlg V+, a FMCB contou com a participação ativa de 17 voluntários tendo a sua 

representante, Doutora Joana Xavier, participado nas atividades "A Insulina sai à rua" e "UAlg Estamos 

Juntos". 

No que diz respeito a formação, a FMCB organizou o 2º Curso Hands Cadaver Dissection/ 2ºCurso de 

Otoendoscopia/3º urso de Cirurgia Endoscópica Nasossinusal e dois cursos do Euract. 

Foi iniciado um sistema de apoio aos alunos e funcionários da FMCB no que diz respeito a Psiquiatria, 

Psicologia e Gestão de Stress, o qual foi implementado na sua totalidade já em 2022.  

A FMCB tem ido, gradualmente, adotando e ajustando a sua realidade às plataformas da UAlg. As FUC 

estão todas disponíveis na tutoria assim como a maioria do material pedagógico; as reservas de salas 

são todas feitas no CSH; os horários também estão lançados no CSH à exceção do Mestrado Integrado 
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em Medicina que esperamos começar a introduzir em 2022. No sentido da diminuição de custos da 

FMCB, finalizou-se o contrato com a plataforma MedQuizz, e procedeu-se à adaptação dos Testes de 

Progresso Pessoal à plataforma da Tutoria da UAlg. Está em curso a avaliação da possibilidade de fazer 

algo equivalente com o contrato com Maastricht. 

Foram realizados sete estágios internacionais e 22 fora da região do algarve.  
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3.8. Instituto Superior de Engenharia (ISE) 

Nesta secção, o ISE apresenta um balanço sumário da atividade desenvolvida no ano civil de 2021.   

Ensino:  

No ano letivo 2020/21, o ISE ofereceu seis CTeSP, quatro cursos de Licenciatura (1º ciclo) e sete cursos 

de Mestrado (2º ciclo), o Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho em conjunto com a FCHS e a 

ESS e o Mestrado em Geomática em conjunto com a FCT. A Pós-Graduação em Sistemas de Informação 

Geográfica, correspondente a um semestre letivo do Mestrado em Geomática, passou a ser oferecida 

pelo ISE. A maior parte dos cursos mantêm-se com alunos inscritos no ano letivo 2021/22, com exceção 

do Mestrado em Ciclo Urbano da Água que não abriu vagas nesta edição. O número de alunos 1º ano 

1ª vez aumentou mais uma vez (+10,4% face ao ano letivo 20/21), acompanhando a tendência de 

crescimento no número de alunos da UAlg.  No final do ano letivo 2020/21, o ISE em parceria com a 

Deloitte submeteu para aprovação na DGES o CTeSP em Tecnologias Informáticas ligado ao Programa 

BrightStart que, após aprovação, preencheu a totalidade das vagas (22) nesta 1ª edição (ano letivo 

2021/22). 

No 2º semestre do ano letivo de 2020/21, manteve-se mais uma edição do curso de Preparação de 

Matemática para candidatos do contingente especial de Maiores de 23 anos (com 17 alunos inscritos 

e uma taxa de aprovação de 82%) e ainda a 5ª edição do curso livre de matemática destinado a apoiar 

os estudantes dos CTeSP do ISE, com aplicação de novas metodologias pedagógicas, por forma a 

diminuir o insucesso escolar nas disciplinas de matemática. Com o mesmo objetivo, no ano letivo de 

2020/21 e 1º semestre de 2021/22, manteve-se a duplicação das UC de matemática das Licenciaturas 

da UO de modo a funcionarem em ambos os semestres, por forma a elevar as taxas de aprovação e 

combater as taxas de abandono.  

No ano letivo 2020/21, diplomaram-se 156 alunos (62 nos CTeSP, 61 nas licenciaturas e 33 nos 

mestrados), correspondendo a uma variação de +20% face ao ano letivo anterior. 

Investigação:  

No âmbito das atividades de investigação, a produção científica dos docentes do ISE no ano de 2021, 

na globalidade, melhorou face ao ano anterior. Foram publicados 44 artigos em revistas internacionais 

indexadas, 15 artigos em livros de atas de conferências, 1 livro e 24 capítulos de livros, fontes WOS, 

Scopus, Crossref e DBLP.  

Durante este ano estiveram em execução 32 projetos com financiamento, tendo como Investigador 

Principal docentes deste Instituto (fonte: UAIC). Neste âmbito, foram implementados os “incentivos 
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tempo” aos docentes com projetos aprovados. Para além destes projetos, os docentes do ISE 

participaram ou colaboraram como investigadores em vários outros, nacionais e europeus, em 

diversas áreas. 55% dos docentes do ISE realizaram investigação durante 2021, estando 46% 

integrados em centros de Investigação reconhecidos e financiados pela Fundação para a Ciência e 

Tecnologia, alguns sediados na UAlg, onde 30% dos docentes são revisores ativos. Durante o ano foram 

orientados ou coorientados por docentes do ISE estudantes de mestrado e doutoramento. 

Entre as principais áreas de I&D dos docentes do ISE salienta-se a Acústica Submarina, a Alimentação 

Mediterrânica, a Mobilidade, as Tecnologias de Informação e Comunicação, as Energias Renováveis, o 

Planeamento e Construção Sustentável, a Água e Sociedade, o Desenvolvimento de Novos Produtos 

Alimentares, a Resiliência aos Riscos Naturais e Antrópicos, a Manutenção e Reabilitação de Edifícios 

e Infraestruturas, os Sistemas de Computação e Eletrónica, as Redes e Telecomunicações e a Mecânica 

de Fluídos Ambiental. 

Extensão:  

No âmbito das atividades de extensão destacam-se como mais significativas a participação do ISE no 

dia aberto, nas equipas UAlg e na realização de cursos de verão. Devido à pandemia, todas estas 

atividades foram realizadas em formato virtual, sob a coordenação do GCP da UAlg em articulação 

com as UO. Nas sessões do ISE para cursos de 1º ciclo e CTeSP dos dias abertos online participaram 50 

e 40 estudantes, respetivamente. Foi ainda realizado um curso de verão em formato online com 12 

participantes.  

Foram ainda realizadas várias atividades de formação por docentes do ISE onde se destacam:  oficinas 

de formação, quatro em Programação de Arduinos e Sensores e quatro em Arduinos e Sensores na 

WEB para professores do ensino secundário; webinares na área das Cidades Inteligentes e Cidades 

Sustentáveis. 

No âmbito do 33º aniversário do ISE, realizou-se no dia 27 de outubro a 4ª reunião do Conselho 

Consultivo do ISE, onde se fez um breve resumo do relatório de atividades de 2020 e apresentado o 

plano de atividades de 2021 e se discutiu a estratégia da oferta formativa do ISE para o ano letivo 

2022/23. 

No âmbito das prestações de serviços podem-se destacar as atividades dos laboratórios de Engenharia 

Alimentar e de Engenharia Civil, com realce para o Laboratório de Enologia e o Laboratório de 

Engenharia Sanitária. Ainda no âmbito das prestações de serviços temos as Peritagens Técnicas, 

Ensaios de Materiais de Construção, Monitorização Ambiental de Aterros Sanitários do Algarve, 

Monitorização de Campos de Golfe – Plataforma do Golfe da UAlg, Análises de Águas, Solos e Materiais 
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Vegetais, Controlo de Águas para Usos Recreativos – Parques Aquáticos, Desenvolvimento de Novos 

Produtos Alimentares e Análises de Enologia (licores e aguardentes). Acrescentam-se as diversas 

solicitações pelos tribunais de várias peritagens técnicas que foram sempre aceites e elaboradas.  

Realça-se ainda o envolvimento de vários docentes do ISE como peritos no processo de verificação de 

conformidade do sistema de qualidade EQAVET, implementado no Ensino Profissional, de acordo com 

o protocolo estabelecido entre a Universidade do Algarve e a Agência Nacional para a Qualificação e 

o Ensino Profissional (ANQEP). 

Para finalizar, o ISE manteve sempre uma colaboração próxima com os ST apoiando candidaturas a 

projetos, execução de projetos, levantamentos topográficos e fiscalizações em obra, dando resposta 

a solicitações dentro da Universidade do Algarve. 
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4. Serviços de Ação Social (SAS) 

A Universidade do Algarve desenvolve a ação social junto da sua Comunidade Académica, através dos 

SAS, destacando-se: 

 A concessão de auxílios diretos, designadamente atribuição de bolsas de estudo e auxílios de 

emergência; 

 A concessão de auxílios indiretos, designadamente alimentação e alojamento. 

Compete aos SAS a prestação de serviços aos estudantes em geral, através da criação, manutenção e 

funcionamento de refeitórios e residências, para além de outras atividades. Ainda no âmbito dos 

apoios sociais indiretos merecem destaque as ações relacionadas com a saúde e bem-estar e o apoio 

às atividades desportivas e culturais, colocados ao serviço dos estudantes e da comunidade académica 

em geral. 

A atividade desenvolvida pelos SAS contou com as seguintes receitas: 

• Orçamento Estado 2021: 1.099.879,00 € (1.140.253,00 €, em 2020) 

• Receitas Próprias 2021:    1.191.643,79 € (1.087.842,87 €, em 2020) 

Em 2020/21, verificou-se um aumento do número de candidatos, do número de bolseiros e a 

percentagem de bolseiros em relação ao número de candidatos subiu em relação ao ano letivo 

anterior. 

Quadro 24: Bolsas de ação social escolar 

 2018/19 2019/20 2020/21 

N.º de Candidatos 1.870 1.899 2.188 

N.º de Bolseiros 1.334 1.314 1.644 

% Bolseiros em relação aos candidatos       71,3%       69,2%       75,1% 

             FONTE: Serviços de Ação Social da UAlg 

 
O valor do subsídio atribuído em 2021 à Associação Académica, para apoio às atividades desportivas, 

culturais e outras, corresponde ao que se encontra protocolado, acrescido do montante de 11.162,00 

€ referente a estágios profissionais de psicólogos que decorreram nos serviços de Saúde. Em 2021, 

verificou-se um ligeiro acréscimo nos auxílios de emergência – Fundo de Apoio Social ao Estudante. 
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Quadro 25: Subsídios atribuídos pelos SAS 

 2019 2020 2021 

Associação Académica UAlg - Apoio às atividades 
desportivas, culturais e outras 

70.000,00 € 30.000,00 € 41.162,00 € 

Alunos – Fundo de Apoio Social (Subsídios de 
Emergência) 

9.880,00 € 6.426,00 € 6.882,24 € 

TOTAL 79.880,00 € 36.426,00 € 48.044,24 € 

            FONTE: Serviços de Ação Social da UAlg 

 
Em 2021, as cantinas geridas pelos SAS serviram 108.180 refeições.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      Relatório de Atividades da Universidade do Algarve 2020 
                                                                                        (proposta ao Conselho Geral) 

 
 

81 
 

5. Indicadores – Metas - Resultados  

• Ensino  

Objetivo Estratégico Indicadores 2019 2020 
Previsto 

2021 
2021 

Aumentar o número de estudantes e 
de diplomados, com boa integração 
no mercado de trabalho, para os 
vários níveis de formação 

Estudantes inscritosa 
1º Ciclo e MI 
2º Ciclo 
3º Ciclo 
CTeSP 

8.013 
6.007 
1.459 

251 
296 

8.695 
6.516 
1.506 

306 
327 

8.600 
6.300 
1.600 

350 
350 

9.466 
6.617 
2.013 

369 
442 

Diplomados  1.627 1.869 1.500 n.d. 

Abandono (total)b 
1º Ciclo e MI 
2º Ciclo 
3º Ciclo 
CTeSP 

16% 
11% 
28% 
41% 
25% 

14% 
10% 
27% 

6% 
23% 

14% 
10% 
30% 
20% 
20% 

11% 
11% 
10% 
16% 
19% 

Estudantes com ingresso através do CNA, totala 1.269 1.623 1.350 1.539 

Taxa de colocação das vagas do CNA – 1.ªfasea 84% 89% 92% 90,6% 

Estudantes com ingresso através de outros regimes, em cursos de formação iniciala 684 642 650 619 

Estudantes inscritos 1ª vez (Total) a 
1º Ciclo e MI 
2º Ciclo 
3º Ciclo 
CTeSP 

2.970 
1.962 

785 
70 

144 

3.439 
2.283 

849 
89 

176 

3.210 
2.100 

800 
100 
210 

3.631 
2.097 
1.046 

135 
266 

Taxa de diplomados em n anos (com n=nº de anos do plano curricular) 
Total 
1º Ciclo e MI 
2º Ciclo 
3º Ciclo 
CET/CTeSP 

 
60% 
64% 
40% 
13% 
72% 

 
61% 
62% 
59% 

8% 
71% 

 
60% 
60% 
40% 
15% 
85% 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

Diplomados que obtiveram emprego até um ano após a conclusão do curso, em % (total)c 
1º Ciclo e MI 
2º Ciclo 

88% 
89% 
87% 

94% 
92% 
95% 

90% 
91% 
87% 

86% 
86% 
85% 

 Grau de adequação da atividade profissional (% de respostas 4 a 5, em escala 1-5) 56% 62% 60% 44% 
a Fonte: 2019(=2019/20); 2020(=2020/21) - DGEEC; 2021= (2021/22) Reporte RAIDES, 2º momento 31.03.2022; bInscritos ano anterior + Inscritos 1.º Ano/1.ª Vez ano corrente – Diplomados ano 
anterior – Inscritos ano corrente) ÷ Inscritos ano anterior; c 2019= 2017/18; 2020= 2018/19; 2021= 2019/20 (momento da recolha de dados, 18 meses após diplomados). 
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• Investigação & Transferência 

Objetivo Estratégico Indicadores 2019 2020 Previsto 
2021 

2021 

Aumentar a produção científica, 
tecnológica e cultural de qualidade e a sua 
transferência para a sociedade 

Pessoal docente em Unidades de I&Da 

Total 22% 
 

15% 30% 15% 

Estudantes de doutoramento: Nº de estudantes de doutoramento; (Rácio 
doutorandos / ETI docentes doutorados do subsistema universitário)b 
Total 245(0,90) 299(1,07) 300(1,1) 369(1,42) 

Candidaturas a projetos: e seus resultados 
- Candidaturas 
- Aprovações 

 
144 

21 

 
210 

16 
160 

35 

 
151 

21 

Número de projetos com financiamento do sistema científico nacional 96 107 95 131 

Número de projetos com financiamento fora do sistema científico nacional 117 283 110 324 

Receitas de I&Dc 6.009.221 € 9.754.683 € 11.133.821 € 10.478.459 € 

Publicações por docente doutorado ETI nas bases de dados de referênciad 1,47 1,67 1,80 1,95 

Número médio de citações por publicaçãod 14,7  21,2  15,5 18,2 

Documentos SAPIENTIA 1.105 1.371 1.200 1.752 

Empresas criadase 11 14 10 18 
aEnvolvimento do pessoal docente em CI da UAlg com classificação Excelente/Muito Bom- UAIC. Nota: Valores em revisão; bDoutorandos - Fonte: 2019(=2019/20), 2020(=2020/21) - DGEEC; 
2021(=2021/22) – SIGES/ SAC reporte RAIDES 31.03.22 (dados provisórios); c Inclui receitas de projetos de formação e mobilidade e projetos institucionais, que registaram os seguintes valores: 
2019: 2.431.611 €; 2020: 3.711.844 €; 2021: 5.185.469 € -  d Só temos informação relativamente à ISI, pois não possuímos licença SCOPUS, método de cálculo alterado a partir de 2020; d Valor 
acumulado eNº de spin-offs, startups e outras empresas criadas 

 

  



                                                                                                                                      Relatório de Atividades da Universidade do Algarve 2020 
                                                                                        (proposta ao Conselho Geral) 

 
 

83 
 

• Comunidade  

Objetivo Estratégico Indicadores 2019 2020 
Previsto 

2021 2021 

Aumentar o impacto da Universidade na 
Sociedade 

Número de tecnologias com potencial de comercialização identificadasa 13 18 10 12 

Transferência de tecnologia e reforço da Relação Universidade/Empresa   
Número de ações de promoção (Encontros Science2Business) 
Número de ações de consolidação (Submissão de projetos de IDT com empresas) 

27 
4 

 
35 
15 

25 
12 

28 
12 

Dinamização de parcerias nacionais e internacionaisb  
número de parcerias em cooperação nacional 
número parcerias em cooperação internacional 

 
2 
3 

 
5 

11 
4 
5 

 
8 
5 

Receitas da prestação de serviços e da transferência de tecnologia 753.048 € 781.447 € 882.662 € 852.989 € 

Promoção do Empreendedorismo - Número de iniciativas de promoção do 
empreendedorismo/transferência de conhecimento e número de apoios a 
empreendedores e empresas 
Iniciativas 
Horas 
Pessoas 

 
 
 

70 
224 

~2.460 

 
 
 

61 
138 

~1.556 

 
40  

170 
 ~ 1.650  

 
 
 

36 
90,5 
983 

Promoção e disseminação dos mecanismos de Propriedade Intelectual  
número de ações de promoção 
número de apoios a empresas e investigadores na instrução de processos 

125 
42 

132 
41 

120 
8 

116 
6 

Participantes em atividades de extensãoc 15.333 17.000 12.000 6.801 

Número de voluntários ativos no UAlg V+  
Total 
Estudantes 
Docentes 
Não docentes (inclui investigadores) 

136 
115 

16 
5 

137 
120 

9 
2 

 
160 
110 

40 
10 

 
137 
120 

9 
8 

Cursos não conferentes de grau (número de cursos e número de inscritos)d 
Nº de cursos 
Nº de inscritos 
Formandos 

126 
2.473 
2.525 

101 
1.862 
3.065 

120 
2.500 
2.450 

111 
1.249 
1.857 

 aProjetos aprovados- Fonte:CRIA; bdados referentes a projetos aprovados com início no ano referenciado- Fonte: CRIA; cFonte: GCP (eventos com inscrição realizada centralmente); dFonte: 
CeFAP (nem todos os cursos tiveram inscrição e registo de presenças) e GCP (cursos de verão e Mid Sumer Campus); n.a. = não se aplica.  
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• Governança  

Objetivo Estratégico Indicadores 2019 2020 
Previsto 

2021 
2021 

Aumentar o grau de satisfação dos 
stakeholders 

Grau de satisfação dos stakeholders, internos e externosa 88% 90%. 90% n.d. 

Grau de participação dos agentes no SIGQUAlgb 
Estudantes 
Docentes 
Delegados de Ano 
Responsável de Unidade Curricular 
Diretores de Curso 
Conselho Pedagógicos 
Conselhos Científicos/Técnico-científicos 
Diretores de Unidade Orgânica 

 
34%. 
93% 
72% 
92% 
85% 

100% 
100% 
100% 

 
33% 
91% 
91% 
95% 

100% 
100% 
100% 
100% 

 
36% 
95% 
90% 
95% 

100% 
100% 
100% 
100% 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

Número e percentagem de software integrados no sistema de informaçãoc 17 (85%) 14 (70%) 16 (70%) 16 (70%) 

Média de idades do pessoal, docente e não docented 
Total 
Pessoal docente 
Pessoal não docente 

50,8 
50,1 
52,4 

50,8 
50,3 
52,0 

 
50,6 
49,8 
51,0 

                     
50,1 
50,0 
52,4 

Número de estudantes por docente ETI 13,6 14,4 15,0 16,4 

Número de horas/ano de formação por pessoal não docented 4,9 2,8 10,0 22,4 

Saldo anual de mobilidades de pessoal não docented -13 +8 0 -13 

Gastos com pessoal, em % do total de gastos 81% 78% 80% 75% 

Consumo anual de energia 
KWh 
Despesa  € 

6.967.055 
967.860,00 

6.296.169 
833.801,77 

7.000.000 
900.000,00 

6.557.173 
766.203,27 

Valor anual do orçamento executado € 54.620.804,96 
 

59.499.464,38 58.000.000,00 59.565.645,68 

2019(=2019/20), 2020(=2020/21), 2021 (=2021/22), aGrau de satisfação dos estudantes (Apreciação global da UC: % de respostas 4 a 6, escala 1 a 6) Fonte: Relatório SIGQUAlg;  bTaxas de 
resposta aos questionários SIMEA, dados anteriormente apresentados por semestre; Dados para 2021 ainda não disponíveis; cFonte: SI (o número de software a ser integrado passou de 9 a 20, 
em resultado da evolução do sistema de informação da Universidade); dFonte: Reporte RH para Balanço Social (dados provisórios).  
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Anexo I – Agenda 2021 

Conferências, Congressos, Encontros, Jornadas, Seminários, Workshops e afins4 

III Encontro de Animação Turística da ESGHT 

1º Congresso da Rede das Instituições de Ensino Superior para a Salvaguarda da D.M. 

20 Anos da Homologação dos Estatutos da FCHS 

2nd Steering Commitee Meeting do iHeritage 

2º Encontro Nacional da Rede de Voluntariado no Ensino Superior 

4.º Congresso Internacional sobre Envelhecimento (AGEINGCONGRESS2021) 

ABC-RI Fórum Internacional: Fall Edition | Neurociência em Saúde e Doenças 

Apresentação do livro "Repensar Portugal e a Ideia de Europa" 

Apresentação do Serviço de Descoberta da Universidade do Algarve 

Aula Aberta "O Inventário de Jardins Históricos" 

Aula aberta de Toxicologia Alimentar 

Aula aberta de Toxicologia Alimentar 

Café com Letras "Como é fazer cultura no interior do Algarve" 

Café com Letras "O Poder da Música" 

Café com Letras "Português: 230 milhões de falantes" 

CIAC Webinars "Re-rememberings: notes on the visual culture of post-coup Thailand" 

Ciclo de Conferências "A mulher no cancioneiro tradicional português" 

Ciclo de Conferências "Árvores de interesse público nacional e lendas..." 

Ciclo de Conferências "As donzelas que não querem se casar - da tradição oral à ópera" 

Ciclo de Conferências "Lendas sobre os botos da Amazónia e suas relações com lendas..." 

Ciclo de Conferências "Os 10 mandamentos da didática do conto tradicional" 

Ciclo de Conferências "Os contos tradicionais contados por emigrantes portugueses..." 

Ciclo de Conferências "Um estudo dialetal de alguns provérbios portugueses" 

Ciclo de Seminários "Conceitos epidemiológicos e vacinação - ser ou não ser vacinado?" 

Ciclo de Seminários "Exercício físico e alimentação - O regresso à rotina" 

Ciclo de webinares "Ambiente, sustentabilidade e responsabilidade social" 

Ciclo de webinares "Business Intelligence e PME" 

Ciclo de webinares "O marketing digital no turismo e cultura" 

Ciclo de webinares "O valor do design - design de comunicação para o turismo e cultura" 

Ciclo de webinares "Projetos de design de comunicação no âmbito do turismo e cultura" 

Ciclo de webinares "Turismo Acessível & Sustentável" 

Ciclo de webinares “Apresentação do Healthy Campus UAlg” 

Ciclo de webinares “Comportamentos de risco” 

Ciclo de webinares “Desporto e atividade física” 

Ciclo de webinares “Nutrição” 

Ciclo de webinares “Prevenção de doenças” 

Ciclo de webinares “Saúde mental e social” 

Ciclo de webinares em Cidades Inteligentes: "Água" 

Ciclo de webinares em Cidades Inteligentes: "Cultura" 

Ciclo de webinares em Cidades Inteligentes: "Energia" 

 
4 Em alguns casos ocorreu mais do que uma edição do mesmo evento. 



                                                                                                                                      Relatório de Atividades da Universidade do Algarve 2020 
                                                                                        (proposta ao Conselho Geral) 

 
 

86 
 

Ciclo de webinares em Cidades Inteligentes: "Estratégias e Projetos" 

Ciclo de webinares em Cidades Inteligentes: "European Capitals of Smart Tourism" 

Ciclo de webinares em Cidades Inteligentes: "Innovation Hubs" 

Ciclo de webinares em Cidades Inteligentes: "Mobilidade" 

Ciclo de webinares em Cidades Inteligentes: "Plataformas Digitais" 

Ciclo de webinares em Cidades Inteligentes: "Saúde" 

Clube da Matemática "Derivada de uma função real de variável real..." 

Clube da Matemática "Primitivas e Cálculo Integral" 

Colóquios de Matemática "A model of sel-propelled agents interacting through pheromone..." 

Colóquios de Matemática "Curvas de rumo constante" 
Colóquios de Matemática: Computação simbólica aplicada a problemas da teoria de 
operadores 

Conferência "20 anos do Gabinete de Psicologia" 

Conferência "A universidade e a comunidade: património e inovação" 

Conferência "Cinema, Memória(s) e Património(s) 

Conferência "O aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira" 

Conferência e apresentação de livros "Leonel Neves, Poeta 1921-2021" 

Congresso Internacional no âmbito do projeto SuSTowns 

Conversa "Crescer com Arte" 

Conversa "Despertar para o Bullying" 

Conversa "Mulheres e violência doméstica: a cultura "mete a colher" 

Conversa "Património Espeleológico do Algarve" 

Conversas em BioMed | Encontro de Alumni dos doutoramentos da FMCB 

Debate "European Maritime Day in My Country" 

Dia das Células Estaminais 

Encontro Anual do Colégio Doutoral 2021 

Encontro Nacional de Ciência Cidadã 2021 

I Simpósio de Investigação Júnior em Psicologia 

ICArEHB Dialogues "Origens da agricultura" 

ICArEHB Dialogues "Origens da utilização de ferramentas de pedra" 

ICArEHB Dialogues "Origens das Adaptações Costeiras” 

ICArEHB Dialogues: "Origens do Comportamento Humano" 

III Colóquio Internacional Aprolínguas 2021 

III Congresso Internacional "Direitos Humanos e Escola Inclusiva" 

IV Seminário Internacional - Desenvolvimento de Carreira e Aconselhamento 

IX Congresso Internacional de Educação Social 

Jornadas Anuais de Ciências Biológicas e Ciências Biotecnológicas 

Jornadas Interinstitucionais de Desenvolvimento Pedagógico 

Marketing Marathon 

Mês da Empregabilidade 2021 

NECTAR Spring Web-Meeting 

Palestra "À conversa com atletas olímpicos" 

Palestra "A gestão de recursos humanos durante a pandemia: o caso da  AP Hotels & Resort" 

Palestra "A importância da década das ciências do oceano para o desenvolvimento..." 

Palestra "Como investigamos a dinâmica litoral?" 

Palestra "Desportos náuticos e desenvolvimento turístico" 

Palestra "Mesa redonda: Educação física de miúdos e graúdos" 
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Seminário "A insulina sai à rua" 

Seminário "A transformação de resíduos de citrinos em bioprodutos..." 

Seminário "A transformação de resíduos de citrinos em bioprodutos..." - Cloned 

Seminário "Algarve Innovation Ecosystem, 2014-2020" 

Seminário "Átomos frios: uma plataforma laboratorial para estudar o fluxo turbulento..." 

Seminário "Creating Options for a Nature Based Economy – The Story of NBI" 

Seminário "Dependência da insulina em contexto de viagem. Necessidades e desafios" 

Seminário "Dependência do potencial eólico das caraterísticas do escoamento..." 

Seminário "Estratégias de Marketing em Tempos de Caos" 

Seminário "Forest-based Biorefineries and Bioproducts from Pulp and Paper Mills" 

Seminário "Nem todas as relações são de amor" 

Seminário "O cinema das origens e a coleção de cartazes do Museu Municipal de Faro" 

Seminário "Pagamentos agroambientais baseados em resultados" 

Seminário "Paisagem Cultural, Património Hidráulico e Desenvolvimento Sustentável" 

Seminário "Project PlasticSea" 

Seminário "Quantum gravity, Lorentz symmetry, and the Standard Model Extension" 

Seminário "Storytelling na Comunicação Organizacional" 

Seminário “Efeitos quânticos não triviais na biologia...” 

Seminário Anual do Doutoramento em Ciências do Mar da Terra e do Ambiente 

Seminário CCMAR Zebrafish in vivo systems and image analysis tools to assess osteotoxicity 

Seminário Internacional SuSTowns MED 

Seminário sobre "Festival F" 

Seminário sobre "Festival Terras sem Sombra" 

Seminários CIAC "Comunicação e mediação de ciência" 

Sessão "Conversando com Mestres e Mestrandos em Ciências Biomédicas…" 

Sessão de boas-vindas aos novos estudantes internacionais de cursos de licenciatura 

Sessão de Divulgação sobre Mobilidade 

Sessão de Divulgação sobre Mobilidade 

Sessão de Esclarecimento "Descobre a Nova Bauhaus Europeia" 

Sessão de Esclarecimento sobre o Programa BrightStart - 12 de agosto 

Sessão de Esclarecimento sobre o Programa BrightStart - 19 de agosto 

Sessão de Esclarecimento sobre o Programa BrightStart - 27 de julho 

Sessão de Esclarecimento sobre o Programa BrightStart - 5 de agosto 

Sessão inaugural do Mestrado Erasmus Mundus em Ecohidrologia Aplicada 

Sessão sobre empreendedorismo acelera o teu negócio 

Sessão Virtual 'Change & Resilience' 

VIII Encontro "Partilhar Leituras" 

Webinar "A Animação Comunitária e as Necessidades Educativas Específicas" 

Webinar "À descoberta de BALSA" 

Webinar "A Importância da utilização de dados na tomada de decisão" 

Webinar "Acelera o teu negócio" 

Webinar "Analysing Dimensions of Tourism Experiences" 

Webinar "AVC - Acidente Vascular Cerebral" 

Webinar "Cidades sustentáveis: o que aprendemos com a COVID 19" 

Webinar "Citrinos" 

Webinar "Comportamentos face aos riscos" 

Webinar "Design e Prototipagem" 
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Webinar "Endogenous market coverage with quality dependent unit production costs" 

Webinar "Endogenous market coverage with quality dependent unit production costs" 

Webinar "Estratégias que Marcam" 

Webinar "Explorar as 4 dimensões com a Matemática" 

Webinar "Explorar as 4 dimensões com a Matemática" 

Webinar "Formação académica, sucesso profissional e dinamização de equipas..." 

Webinar "Interculturalidade e Saúde Social" 

Webinar "Literacia Financeira" 

Webinar "Mixórdias Matemáticas" 

Webinar "Mixórdias Matemáticas" 

Webinar "Negócio Digital: Transformação Digital" 

Webinar "O Covid e o Turismo: a proteção do viajante?" 

Webinar "O papel do Marketing numa unidade hoteleira: Caso Pine Cliffs Resort" 

Webinar "Poupar ou investir sem riscos - é possível?" 

Webinar "Preparação do CV e Carta de Motivação" 

Webinar "Ser Empreendedor Hoje" 

Webinar "The Making of Incarnation" 

Webinar “Concurso especial para cursos profissionalizantes” 

Webinar “Concurso especial para cursos profissionalizantes” 

Webinar “Concurso especial para cursos profissionalizantes” 

Webinar “Poéticas Feministas em Corpo, Espaço e Tempo” 

Webinar sobre os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) 

Webinar sobre os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) 

Webinar “Portugal: Trajetórias e Desafios de uma Economia Periférica Europeia” 

Webinar “Voz e Máscara" 

Webinares "Doutoramento em Psicologia - Implicações Práticas" 

Webinares "Doutoramento em Psicologia - Implicações Práticas" 

Workshop online “Angioedema Hereditário” | IV Jornadas do ABC 

XIX Encontro de Psicologia no Algarve 

XV Jornadas de Investigação do CIAC 
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Exposições, Feiras, Divulgação e Intervenção Cultural e Científica 

10ª edição do Algarve Design Meeting 
Comboio Inspiring Future - Artes 
Comboio Inspiring Future - Artes (2.ª edição) 
Comboio Inspiring Future - Ciências e Engenharias 
Comboio Inspiring Future - Ciências e Engenharias (2.ª edição) 
Comboio Inspiring Future - Ciências Sociais 
Comboio Inspiring Future - Ciências Sociais (2.ª edição) 
Comboio Inspiring Future - CTeSP 
Comboio Inspiring Future - Gestão e Economia 
Comboio Inspiring Future - Gestão e Economia  (2.ª edição) 
Comboio Inspiring Future - Saúde e Desporto 
Comboio Inspiring Future - Saúde e Desporto (2.ª edição) 

Exposição "AlgarveisEU: EU in my region" 

Exposição "ALVARÁ" 

Exposição "As mulheres da independência" 

Exposição "Convergindo as geociências com a arte e a comunicação" 

Exposição "Convergindo as geociências com a arte e a comunicação" 

Exposição "Leonel Neves, Poeta 1921-2021" 

Exposição "Nós Hippocampus" 

Exposição "O Mundo na Universidade" 

Exposição "Os 20 anos da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais" 

Exposição "Pela paz, contra as armas nucleares" 

Exposição "Plano Intermunicipal de adaptação às alterações climáticas do Algarve" 

Exposição "Sapais na Culatra" 

Exposição "Seis Anos de Histórias para Partilhar Memórias" 

Exposição "Universidade do Algarve - 40 Anos a Criar Futuro" | Cantina Penha 

Exposição "Universidade do Algarve - 40 Anos a Criar Futuro" | CCDR Algarve 

Exposição "Universidade do Algarve - 40 Anos a Criar Futuro" | São Brás de Alportel 

Exposição "Vamos ser Geoparque Algarvensis, o que é isso?" 

Exposição "You Want It Darker" 

Exposição bibliográfica "Peter Pan" 

Exposição de cartazes turísticos "Explorar pelo tempo" 

Feira das Ciências Marinhas 

Feira das Línguas 

Feira do Estudante 2021 - Luxemburgo 

Feira virtual "European Association for International Education (EAIE 2021)" 

Feira Virtual "European Higher Education - India 2021" 

Feira Virtual "Talk Global Study - Brazil & LATAM" 

Feira Virtual "Talk Global Study Latin America" 

Feira virtual de intercâmbio Estude em Portugal 

Feira Virtual: Estuda em Portugal 

Feira Vocacional e Profissional 2021 

Inauguração das peças escultóricas de Bordalo II 

Mostra de Ensino Superior 

Mostra de Qualificação Virtual 

UAlg Online Careers Fair 2021 
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Cursos, Palestras e Outras Atividades Formativas 

Formação de utilizadores "Livros eletrónicos e bases bibliográficas: o que existe?" 

Formação "Pesquisa de recursos bibliográficos eletrónicos - formação avançada" 

Formação "Ecossistema de produção científica: CIENCIAVITAE, SAPIENTIA, ORCID" 

Formação "Ecossistema de produção científica: CIENCIAVITAE, SAPIENTIA, ORCID" 

Formação de utilizadores "URKUND: O Sistema de deteção de plágio da UAlg" 

Formação de utilizadores "Mendeley, gestor de bibliografia e de PDF" 

Formação "Como avaliar a fiabilidade de uma publicação científica" 

Acesso à Lyell Collection 2021 

Formação "Como elaborar um trabalho académico" 

Formação "Ecossistema de produção científica: CIENCIAVITAE, SAPIENTIA, ORCID" 

Formação de utilizadores "Mendeley, gestor de bibliografia e de PDF" 

Formação de utilizadores "URKUND: O Sistema de deteção de plágio da UAlg" 

Formação de utilizadores Livros eletrónicos e bases bibliográficas: o que existe na UAlg? 

Formação "Pesquisa de recursos bibliográficos eletrónicos - formação avançada" 

Formação "Como avaliar a fiabilidade de uma publicação científica" 

Formação "Construção de questionários na plataforma EU Survey" 

Formação de utilizadores "Mendeley, gestor de bibliografia e de PDF" 

Formação "Ecossistema de produção científica: CIENCIAVITAE, SAPIENTIA, ORCID" 

Formação de utilizadores Livros eletrónicos e bases bibliográficas: o que existe na UAlg? 

Formação "Como avaliar a fiabilidade de uma publicação científica" 

Formação "Pesquisa de recursos bibliográficos eletrónicos - formação avançada" 

Formação de utilizadores "URKUND: O Sistema de deteção de plágio da UAlg" 

Formação de utilizadores "B-On: Como explorar o portal de pesquisa de bibliografia?" 

Curso de Verão Dunas Costeiras 

Formação "Ecossistema de produção científica: CIENCIAVITAE, SAPIENTIA, ORCID" 

Formação Geral sobre Voluntariado 

Formação de utilizadores Livros eletrónicos e bases bibliográficas: o que existe na UAlg? 

Formação de utilizadores "Mendeley, gestor de bibliografia e de PDF" 

Formação "Pesquisa de recursos bibliográficos eletrónicos - formação avançada" 

Formação Voluntariado Digital 

Formação "Como avaliar a fiabilidade de uma publicação científica" 

Formação de utilizadores "URKUND: O Sistema de deteção de plágio da UAlg" 

Formação de utilizadores "Mendeley, gestor de bibliografia e de PDF" 

Formação de utilizadores "B-On: Explorar o portal de pesquisa de bibliografia" 

Formação de utilizadores Livros eletrónicos e bases bibliográficas: o que existe na UAlg? 

Formação "Pesquisa em recursos bibliográficos eletrónicos - formação avançada" 

Formação "Experiência de Voluntariado no meu CV" 

Formação "Como avaliar a fiabilidade de uma publicação científica" 

Formação "Voluntariado Internacional" 

Formação de utilizadores "URKUND: O Sistema de deteção de plágio da UAlg" 

Formação de utilizadores Livros eletrónicos e bases bibliográficas: o que existe na UAlg? 

Formação "Pesquisa em recursos bibliográficos eletrónicos - formação avançada" 

Formação de utilizadores "B-On: Explorar o portal de pesquisa de bibliografia" 

Formação de utilizadores "Mendeley, gestor de bibliografia e de PDF" 

Serviço Descoberta da Biblioteca: novo portal de pesquisa bibliográfica integrada 
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Formação de utilizadores "URKUND: O Sistema de deteção de plágio da UAlg" 

Formação "Como avaliar a fiabilidade de uma publicação científica" 

Formação de utilizadores Livros eletrónicos e bases bibliográficas: o que existe na UAlg? 

Formação "Pesquisa em recursos bibliográficos eletrónicos - formação avançada" 

Formação "Code Week" - Criação de Websites 

Formação de utilizadores "B-On: Explorar o portal de pesquisa de bibliografia" 

Formação "Code Week" - Análise de Dados 

Formação de utilizadores "Mendeley, gestor de bibliografia e de PDF" 

Serviço Descoberta da Biblioteca: novo portal de pesquisa bibliográfica integrada 

Formação de utilizadores "URKUND: O Sistema de deteção de plágio da UAlg" 

Formação "Code Week" - Introdução à Programação 

Formação "Como avaliar a fiabilidade de uma publicação científica" 

Formação "Code Week" - Introdução ao JavaScript 

Formação de utilizadores "B-On: Explorar o portal de pesquisa de bibliografia" 
Formação "O ecossistema de produção científica da UAlg: CIENCIAVITAE, SAPIENTIA E 
ORCID" 

Formação de utilizadores "B-On: Explorar o portal de pesquisa de bibliografia" 

Formação de utilizadores Livros eletrónicos e bases bibliográficas: o que existe na UAlg? 

Formação "Pesquisa em recursos bibliográficos eletrónicos - formação avançada" 

Serviço Descoberta da Biblioteca: novo portal de pesquisa bibliográfica integrada 

Formação de utilizadores "Mendeley, gestor de bibliografia e de PDF" 

Formação de utilizadores "B-On: Explorar o portal de pesquisa de bibliografia" 

Formação "Como avaliar a fiabilidade de uma publicação científica" 

Formação de utilizadores Livros eletrónicos e bases bibliográficas: o que existe na UAlg? 

Formação de utilizadores "Mendeley, gestor de bibliografia e de PDF" 

Formação de utilizadores "B-On: Explorar o portal de pesquisa de bibliografia" 

Formação de utilizadores "B-On: Explorar o portal de pesquisa de bibliografia" 

Formação de utilizadores "B-On: Explorar o portal de pesquisa de bibliografia" 

Formação "Como avaliar a fiabilidade de uma publicação científica em acesso aberto" 

Formação de utilizadores "B-On: Explorar o portal de pesquisa de bibliografia" 

Formação de utilizadores "Scopus: como explorar e rentabilizar" 

Formação de utilizadores "Mendeley, gestor de bibliografia e de PDF" 

Formação de utilizadores "B-On: Explorar o portal de pesquisa de bibliografia" 

Formação "Pesquisa em recursos bibliográficos eletrónicos - formação avançada" 

Formação de utilizadores "OURIGINAL: O Sistema de deteção de plágio da UAlg" 

Formação de utilizadores Livros eletrónicos e bases bibliográficas: o que existe na UAlg? 

Formação de utilizadores "B-On: Explorar o portal de pesquisa de bibliografia" 

Formação "Ecossistema de produção científica: CIENCIAVITAE, SAPIENTIA, ORCID" 

Formação "Como avaliar a fiabilidade de uma publicação científica" 

Formação de utilizadores "Mendeley, gestor de bibliografia e de PDF" 

Formação de utilizadores "B-On: Como explorar o portal de pesquisa de bibliografia?" 

Formação de utilizadores "OURIGINAL: O Sistema de deteção de plágio da UAlg" 

Formação de utilizadores Livros eletrónicos e bases bibliográficas: o que existe na UAlg? 

Formação "Recursos bibliográficos eletrónicos - formação avançada" 

Serviço Descoberta da Biblioteca: nova pesquisa bibliográfica integrada 
 Cursos de Verão Online 2021 
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Anexo II – Relatório de análise do SIGQUAlg 

(consultar ficheiro autónomo) 

 

 

 


